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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 видається 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. 

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. 

                                                      
 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);  
Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року: анотований реєстр описів. Том 1: Фонди 
Р-1 – Р-1250 / редкол.: В. Ф. Боровик (голова) та ін.; Державна архівна служба України; Державний архів 
Херсонської області. – Херсон, 2013. – 532 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). 
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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. 

Інформація 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. 

 
Другий том Реєстру містить анотації описів фондів після 1917 року з номеру Р-1251 по 

номер Р-3000. 
 
Над укладанням описових статей другого тому Реєстру працювали: О. Б. Бахіна, 

Н. В. Войналович, Д. Л. Ганченко, Н. М. Кузовова, В. О. Лебідь, І. В. Мякота. 
Науково-редакційне опрацювання, упорядкування та уніфікацію описових статей тому 

здійснила кандидат історичних наук Ю. О. Коник.  
Довідковий апарат тому підготували Ю. О. Коник, О. В. Крутевич, 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-1251 Херсонська філія Одеської обласної бази Всеукраїнського галузевого об'єднання 
оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами (Вукоопкнига) при Всеукраїнській спiлцi 
споживчих кооперативних організацій, м. Херсон Одеської області 
Справ: 15; 1930-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1930-1935 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Вукоопкниги, її Одеської обласної бази про організацію кущових 
управ, недопущення прямого товарообміну, встановлення цін на товари, недоліки в роботі системи 
кооперативного книготоргу, підсумки соцзмагань між філіями, виконання фінансових планів, 
преміювання працівників. 

Циркуляри Одеського обкому ЛКСМУ, Херсонського міськвідділу народної освіти про роботу 
бібліотек, проведення місячника літератури нацменшин, розповсюдження літератури антирелігійного 
характеру. 

Протоколи загальних зборів, нарад відповідальних працівників, засідань міськкому профспілки 
працівників кооперації та держторгівлі. 

Звіт про роботу, листування з Одеською обласною базою про постачання товарів у колгоспи. Списки 
літератури. 

Документи про підготовку кадрів книготоргівлі, направлення працівників філії на курси підвищення 
кваліфікації. 

Інструкція, програма, листування з Одеською обласною базою про проходження виробничої 
практики студентами Київського кооперативно-книгарського технікуму. Анкети, довідки студентів. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність, акти ревізії. 
Списки, анкети, посвідчення, довідки працівників. 

Ф.Р-1252 Херсонське відділення Миколаївського обласного автотранспортного тресту, м. Херсон 
Миколаївської області 
Справ: 16; 1939-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1939-1941 рр. 

Інструкції Миколаївського автотранспортного тресту, листування з ним про складання звітності. 
Накази по відділенню про технічні норми витрат пального. 
Протоколи засідань інвентаризаційної комісії; відомості, акти інвентаризації. 
Баланс, фінансові звіти, документи бухгалтерського обліку. Картки обліку роботи шоферів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1253 Херсонський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям та їх сім'ям, 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 9; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1932-1934 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату соціального забезпечення УСРР. 
Протоколи засідання працівників по вагах при інспектурі соціального забезпечення. 
Доповідні записки, акти обстеження роботи, листування з Херсонським міськвідділом комунального 

господарства, торговельним відділом робкоопу, промисловою колонією про відпуск гасу, постачання 
ліжок, фінансові розрахунки. 

Справи по реалізації позики 2-ї п’ятирічки. 
Заяви про прийом та звільнення з роботи, надання відпусток. Розрахункові відомості, табелі виходу 

на роботу. 
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Ф.Р-1254 Херсонський міжрайонний філіал «Укркнигоцентру», м. Херсон Одеської області 
Справ: 3; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1932-1934 рр. 

Накази Одеського обласного філіалу «Укркнигоцентру», листування з ним про роботу магазинів, 
виконання виробничих і фінансових планів, рух кадрів. Замовлення, договори з райвідділами народної 
освіти на постачання шкільних підручників. 

Наказ Одеського обласного філіалу про ліквідацію «Укркнигоцентру» і створення «Укркниготоргу», 
інструкція по складанню ліквідаційного балансу. 

Ф.Р-1255 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського заводу сільськогосподарського 
машинобудування ім. Г. І. Петровського, м. Херсон Одеської області 
Справ: 7; 1931-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1931-1934 рр. 

Протокол засідання Одеського обласного конвенційного бюро. Протоколи засідань правління, 
загальних зборів завідувачів магазинів, виробничих нарад. Виписки з протоколів зборів робітників 
свинобази. Звіти про роботу. 

Листування з органами ДПУ і прокуратури, дільницями нарсудів про притягнення до судової 
відповідальності за розкрадання державної власності. 

Листування з підприємствами та організаціями про забезпечення ЗРК продуктовими і промисловими 
товарами, з приміським господарством заводу про розслідування псування тракторів, рух кадрів. 

Списки жінок-ударниць, звільнених працівників. Заяви працівників. 

Ф.Р-1256 Херсонська філія Українського об'єднання книжкової торгівлі («Укркниготорг») і 
Одеського обласного філіалу «Укркниготоргу», м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1934 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1934 р. 

Накази дирекції «Укркниготоргу» та його Одеського обласного філіалу про перевірку діяльності 
місцевих філій, подання звітності. 

Ф.Р-1257 Херсонська філія Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги 
(«Укравтодор»), м. Херсон Одеської області  
Справ: 32; 1930-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1930-1935 рр. 

Постанови президій Центральної ради товариства «Автодор», Одеського облвиконкому, Херсонської 
міської ради. Циркуляри, протоколи засідань Одеської обласної ради «Укравтодору», листування з нею 
та військкоматом про курси шоферів, збір запчастин, будівництво гаражів. 

Накази, протоколи засідань правління, президії, активу Херсонської філії, протоколи організаційних 
зборів по створенню осередків. 

Звіти про роботу філії та осередків. Звіт про роботу школи шоферів, списки лекторів і курсантів, 
відомості успішності. 

Положення про добровільне товариство «Юний друг «Автодору», протоколи установчих зборів 
осередків, плани роботи, список членів ЮДА. 

Баланси, фінансові звіти, документи бухгалтерського обліку. Листування з Одеською обласною, 
районними і базовими радами «Укравтодору» про розповсюдження лотерейних білетів. 

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам.  

Опис 2 
Справ: 1; 1932 р. 

Положення про підготовку військово-технічних кадрів в організаціях «Автодору». Вказівки про 
підготовку військових шоферів, посилення теоретичної і практичної підготовки спецкадрів. 

Програма курсу шоферів-допризовників. 
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Ф.Р-1258 Місцевий комітет профспілки працівників рибної промисловості при Херсонській 
міжрайонній спілці риболовецької споживчої кооперації, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 5; 1931-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1931-1941 рр. 

Постанови РНК СРСР, ВУРПС, циркуляри, інструкції ЦК профспілки. 
Протоколи загальних зборів працівників Херсонської спілки рибробкоопу, засідань місцевкому, 

робітничо-конфліктної комісії. Заяви членів профспілки з проханням розібрати спірні питання. 
Колективні договори. Правила внутрішнього розпорядку підприємств. 
Списки працівників Херсонської спілки рибробкоопу, членів профспілки. 

Ф.Р-1259 Голопристанська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації (рибробкооп), 
с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 
Справ: 9; 1931-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1931-1933 рр. 

Циркуляри, інструкції, протоколи засідань Вукоопспілки, «Укррибсекції». Резолюція Всеукраїнської 
наради голів рибробкоопів про підсумки організації риболовецької споживчої кооперації в Україні. 

Акти, декадні звіти про роботу магазинів спілки. Документи бухгалтерського обліку. 
Документи атестаційної комісії з перевірки працівників спілки. Списки рибалок сіл Бехтери, 

Покровка, Рибальче, порту Хорли. 
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1260 Великолепетиська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської 
кооперації («Укрсількоопцентр»), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району УСРР 
Справ: 9; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1930-1932 рр. 

Циркуляри правління Держбанку СРСР про кредитування і порядок розрахунків в сільгоспкооперації. 
Накази, циркуляри, інструкції «Укрсількоопцентру» про мобілізацію коштів, взаєморозрахунки та 
кредитування галузі. Виписки з протоколів засідань Великолепетиського райвиконкому, листування з 
райфінвідділом про хід мобілізації коштів по району. 

Договори з виробничими організаціями про забезпечення їх сировиною. Відомості колгоспів про 
обсяги вивезеної на заготпункти продукції. Акти передавання від сільрад списків боржників по 
контрактації. 

Відомості на видачу зарплати працівникам заготпунктів, видачу авансу колгоспникам за доставку 
продукції. 

Справа про ліквідацію районних контор та районних кооперативних спілок. 

Ф.Р-1261 Генічеське товариство взаємного кредиту Мелітопольського окружного товариства 
взаємного кредиту, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 12; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1924-1926 рр. 

Постанова Економічної ради РРФСР, постанови, циркуляри Наркомату фінансів УСРР, 
Мелітопольського окружного фінвідділу, протокол наради окружної планової комісії. 

Звіти, статистичні відомості про роботу. Баланси. 
Договори, листування з Мелітопольським окружним фінвідділом, бюро окружного товариства 

взаємного кредиту про дозвіл видавати позики і відкривати кредити, обмін товарів, складання звітів, 
реалізацію облігацій 2-ї селянської позики. Заяви громадян про надання кредитів. 

Список працівників, листування з фінінспектором м. Генічеськ про стягнення з них прибуткового 
податку. 
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Ф.Р-1262 Херсонський груповий комітет профспілки працівників м'ясожирконсервної і олійної 
промисловості, м. Херсон Одеської області 
Справ: 17; 1933-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1933-1934 рр. 

Виписки з протоколів засідань президії ВЦРПС. 
Протоколи засідань. Листування з Херсонською міською профрадою про підготовку профспілкових 

кадрів і залучення нових членів, з артілями про проведення перевиборів. 
Відомості, рапорти про підписку на позику 2-ї п'ятирічки.  
Фінансові звіти, документи бухгалтерського обліку, акти ревізій фінансової діяльності. Листування з 

Херсонським м'ясокомбінатом, конторою «Заготскот» з фінансових питань.  
Відомості на видачу зарплати працівникам, сплати членських внесків. Документи про видачу 

санаторно-курортних путівок. 
Протокол засідання ліквідаційної комісії. 

Ф.Р-1263 Херсонська збутова база Одеської обласної контори Головного управління консервної 
промисловості СРСР (Головконсерв), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 5; 1936-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1936-1938 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Головконсерву та його Одеської обласної контори. Положення про 
порядок внутрішньоміських розрахунків за товар і послуги.  

Протоколи загальних зборів, засідань інвентаризаційної комісії.  
Статистичні звіти, листування з Одеською обласною конторою про реалізацію продукції, порядок 

звітності. 
Акти інвентаризації та переобліку. 

Ф.Р-1264 Херсонська повітова рада народних суддів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Касаційна справа про стягнення грошей. 

Ф.Р-1265 Херсонський комунальний трест по заготівлі будівельних матеріалів Херсонського 
міського відділу комунального господарства, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 16; 1931-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1931-1934 рр. 

Постанови президій Одеської обласної, Херсонської міської рад, накази міськвідділу комунального 
господарства. 

Доповідні записки про організацію тресту, капіталовкладення, наявність покладів будматеріалів. 
Інструкції по обліку матеріалів. 

Звіти, відомості, листування про роботи в кар’єрах, видобуток каменю, вапняку, виробництво вапна, 
будівництво заводу клінкерних плит, спорудження вузькоколійної залізниці. 

Договір на розробку покладів корисних копалин.  
Списки, довідки, посвідчення, відомості нарахування зарплати працівникам тресту. Список 

робітників кам’яних кар’єрів. 
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Ф.Р-1266 Херсонська окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду (окрнаслідгол) при 
Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 30; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1922-1923 рр. 

Звіти, доповіді, зведення уповноваженого Центральної комісії допомоги дітям по Херсонському 
округу. 

Накази, розпорядження, протоколи засідань пленумів, зведення Одеського губернського наслідголу, 
листування з ним, Херсонським окрвиконкомом, відділеннями Держбанку СРСР. 

Розпорядження, інструкції, протоколи засідань, звіти, доповіді, відомості про роботу Херсонського 
повітового й окружного посівних і позикових комітетів, облік зернопродуктів, розподіл продовольчих і 
насіннєвих позик, організацію їдалень і харчових пунктів, відрахування на користь голодуючих. 
Відомості про наявність дитбудинків, запаси зернопродуктів в Олешківському і Скадовському зсипних 
пунктах.  

Документи про діяльність організацій АРА, «Джойнт», місії Нансена на території Херсонського 
повіту.  

Договори з артілями і фізичними особами про самообкладання, перевезення вантажів. Наряди на 
отримання продуктів і матеріалів установами та організаціями. Акти перевірок їдалень. Документи про 
постачання неякісних продуктів харчування Качкарівському районному наслідголу. 

Відомості про чисельність померлих від голоду. Списки районів, визнаних голодуючими. Списки 
голодуючих, вихователів і вихованців дитбудинків. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1267 Заводський комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при 
Херсонському електрозаводі, м. Херсон Одеської області 
Справ: 22; 1931-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1931-1936 рр. 

Постанови президій ЦК профспілки, Одеського обкому профспілки, листування з ними.  
Протоколи загальних і цехових зборів робітників, нарад, засідань завкому, його комісій і секцій.  
Плани, звіти про роботу, інформації про стан приміського господарства, дитячих садків. Фінансові 

звіти, акти ревізійної комісії. 
Справи по розвитку соцзмагання, перегляду виробничих норм і робітничих розрядів. 
Список стахановців заводу. Заяви про вступ до профспілки. 

Ф.Р-1268 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) при Херсонському електрозаводі, м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 15; 1933-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1933-1935 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Центроспілки. Протоколи засідань президії 
Одеської облспоживспілки про збільшення зарплати працівникам кооперації, порядок калькуляції цін, 
розширення торгівлі товарами дитячого асортименту. 

Накладні на отримання продуктів для громадського харчування.  
Акти обстеження цехів комісією робітничого контролю. 

Ф.Р-1269 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський целюлозно-паперовий комбінат», 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 1337; 1956-2000 рр. 

Опис 1 
Справ: 1208; 1956-1994 рр. 

Накази Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості УРСР, 
постанови, розпорядження Херсонського Раднаргоспу. 
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Накази начальника будівництва Херсонського целюлозного заводу, листування з проектними 
організаціями, акти приймання і введення в експлуатацію об’єктів, освоєння сировинної бази. Переліки 
обладнання, листування про його придбання. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи технічних нарад, засідань технічної ради. 
Плани, статистичні звіти про виготовлення целюлози, розвиток і впровадження нової техніки, 

виконання науково-дослідних та проектних робіт. Довідки, відомості про підсумки соцзмагань. 
Паспорти заводу. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

розподіл працівників за посадами, професіями, тарифними розрядами, формам і системою оплати праці. 
Колективні договори, документи про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, охорону праці, 

впровадження наукової організації праці. 

Опис 2 
Справ: 77; 1963, 1966-1974 рр. 

Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, засідань завкому та його президії, постійно 
діючих нарад. 

Штатні розписи, кошториси видатків, статистичні, фінансові звіти. 

Опис 3 
Справ: 52; 1994-2000 рр. 

Статут, статутні договори. 
Накази, розпорядження генерального директора, голови правління. 
Протоколи загальних зборів. 
Бізнес-плани. Документи про соціально-економічний розвиток підприємства, ефективність 

впровадження стандарту якості роботи. Історична довідка про діяльність підприємства. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність, акти про ревізію та банкрутство 

товариства. 

Ф.Р-1270 Місцевий комітет профспілки робітників земельних органів при Херсонському міському 
земельному відділі, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 23; 1934-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1934-1939 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР, ЦК ВКП(б), ВЦРПС, ЦК профспілки, Одеського облвиконкому, 
обкому КП(б) України, Одеської обласної ради профспілок та обкому профспілки. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, ревізійно-контрольної комісії. 
Плани, звіти, листування з обкомом профспілки про культурно-масову роботу, боротьбу з 
неписьменністю і малописьменністю серед членів профспілки. Документи про проведення звітно-
виборчої кампанії. 

Заяви членів профспілки, списки працівників Херсонської міжрайонної бази сільгосппостачання. 

Ф.Р-1271 Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця № 612 Херсонського обласного управління 
по будівництву і експлуатації автомобільних і шосейних доріг, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 
Справ: 33; 1934-1936; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1934-1936 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР про трудову участь сільського населення у будівництві та ремонті 
шосейних і ґрунтових шляхів. Накази, інструкції Всесоюзного Центрального управління шосейних і 
ґрунтових доріг та автомобільного транспорту при РНК СРСР, НКВС УСРР, Управління шосейних доріг 
УСРР, Одеського обласного виконкому і дорожнього відділу про розподіл і перевірку діяльності 
дорожніх дільниць, заходи щодо поліпшення дорожнього господарства, встановлення ремонтних 
коефіцієнтів для транспортних і дорожніх машин, преміювання працівників, боротьбу зі зловживаннями. 

Протоколи засідань робітничо-конфліктної комісії. Протокол загальних зборів Цюрупинської 
дорожньо-експлуатаційної дільниці про виконання плану.  
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Плани ремонтних робіт, звіти, відомості про роботу дільниць, благоустрій та озеленення дорожнього 
господарства. Листування з Одеським обласним дорожнім відділом про підвищення продуктивності 
праці. 

Табелі, акти виконання ремонтних робіт. Акти, дефектні відомості, листування з Управлінням НКВС 
УСРР по Одеській області про введення в експлуатацію поромної переправи Берислав – Каховка. 

Договори про продаж, оренду будівель дільниці, акти приймання-передавання майна підвідомчих 
дільниць. Листування з Каховською міською радою про виділення будинку для контори. Судова справа 
про стягнення коштів на користь дільниці. 

Накази з особового складу. Списки, довідки, посвідчення, відомості нарахування зарплати 
працівникам. 

Опис 2 
Справ: 16; 1945-1950 рр. 

Накази Головного дорожнього управління при РНК УРСР, Херсонського обласного дорожнього 
відділу про роботу Каховської та Чаплинської дорожньо-експлуатаційних дільниць. Накази, постанови, 
рішення Херсонського обласного, Каховського районного виконкомів про будівництво та відбудову 
доріг в Каховському районі, відновлення дорожніх знаків, підготовку доріг до осінньо-зимового періоду. 

Виробничі плани, звіти про будівництво, ремонт, утримання доріг. Лінійні графіки ремонту доріг, 
облікові картки мостів, доріг. Соціалістичні зобов’язання, документи про їх виконання. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1272 Місцевий комітет профспілки працівників державної торгівлі при Херсонській 
міжрайонній промислово-кооперативній спілці, м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1934-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1934-1935 рр. 

Листування з профуповноваженими артілей про надання відпусток та розподілення путівок у 
будинки відпочинку. План відпусток працівників Херсонської міжрайпромспілки. 

Облікові картки членів, заяви про вступ до профспілки. Список членів профспілки по артілі 
«Коопгужтранс». 

Ф.Р-1273 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної контори «Сільгосппостачання», м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 3; 1936-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1936-1937 рр. 

Накази, інструкції, протокол засідання інвентаризаційної комісії Одеської обласної контори 
«Сільгосппостачання», листування з нею про проведення інвентаризації та передачу Херсонської 
міжрайбази в підпорядкування Миколаївській обласній конторі. 

Ф.Р-1275 Група старшого контролера Міністерства державного контролю СРСР по контролю за 
прийманням та збереженням бавовни по Українській РСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 212; 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1947 р. 

Накази, інструкції Міністерств держконтролю СРСР, текстильної промисловості СРСР. 
Документи перевірок приймання, обліку, зберігання бавовни-сирцю. 

Опис 2 
Справ: 50; 1948 р. 

Накази, інструкції Міністерств держконтролю СРСР, текстильної промисловості СРСР. 
Плани, звіти, відомості про роботу групи. Документи перевірок готовності бавовнозаводів і 

заготпунктів, приймання, обліку, зберігання і відпуску сировини, готової продукції та насіннєвого 
матеріалу. Узагальнюючі доповідні записки про результати перевірок. 
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Опис 3 
Справ: 57; 1949 р. 

Накази, інструкції Міністерств держконтролю СРСР, легкої промисловості СРСР і УРСР. 
Плани, звіти, відомості про роботу групи. Документи перевірок, узагальнюючі доповідні записки про 

їх результати. 
Відомості про особовий склад. 

Опис 4 
Справ: 82; 1950 р. 

Накази, інструкції Міністерств держконтролю СРСР, бавовництва СРСР, легкої промисловості СРСР 
і УРСР. 

Плани, звіти, відомості про роботу групи. Документи перевірок, узагальнюючі доповідні записки про 
їх результати. 

Відомості про особовий склад. 

Опис 5 
Справ: 17; 1951 р. 

Накази, інструкції Міністерств держконтролю СРСР, бавовництва СРСР. 
Плани, звіти, відомості про роботу групи. Документи перевірок. 

Ф.Р-1276 Херсонська районна контора Чорноморського тресту торгівлі і громадського харчування 
на водному транспорті (райводторгхарч), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 4; 1936-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1936-1937 рр. 

Картки обліку підзвітних осіб. Виконавчі листи. 

Ф.Р-1277 Херсонська районна інспектура державного бракеражу будівельних матеріалів 
мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної Української контори 
«Держбудбракераж», м. Херсон УСРР 
Справ: 2; 1929-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1929-1931 рр. 

Наказ ВРНГ СРСР про паспортизацію, сортування і бракераж будматеріалів мінерального 
походження. Накази Одеської районної інспектури «Держбудбракераж» про районування бракеражних 
пунктів і переміщення особового складу, листування її з Центральною Українською конторою 
«Держбудбракераж» про організацію Херсонської районної інспектури.  

Договори з організаціями про постачання будматеріалів. 
Списки працівників. 

Ф.Р-1278 Херсонська обласна дитяча лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 309; 1951-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 309; 1951-1987 рр. 

Рішення медичних і лікарняних рад, розпорядження завідувача. Протоколи медичних конференцій, 
засідань медичних і методичної рад, оперативних нарад.  

Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про роботу дільничних лікарів, районних педіатричних 
служб, медичних установ з обслуговування дітей області. Довідки, відомості, інформаційні бюлетені, 
листування з обласним відділом охорони здоров’я про стан медичного обслуговування дітей. 

Аналізи впровадження досягнень медичної науки, методичні розробки. 
Аналітика дитячої смертності, плани заходів по зниженню її рівня. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів. 



 51

Ф.Р-1279 Херсонське обласне товариство охорони природи, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 244; 1948-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 244; 1948-1985 рр. 

Постанови Держкомітету Ради Міністрів УРСР з охорони природи, колегії та президії Українського 
товариства охорони природи. Рішення Херсонського облвиконкому про роботу обласної ради 
товариства. 

Накази голови. Протоколи обласних конференцій, засідань пленумів, президій, рад обласного і 
міського товариств.  

Плани, звіти, довідки, відомості про роботу товариства, районних і первинних організацій. Довідки, 
відомості про виконання планів охорони природи, результати обстеження охорони флори і фауни. 
Соціалістичні зобов’язання. 

Методичні розробки, відомості про досвід роботи з охорони природи, документи про роботу 
народних університетів. Статті про водні, лісові ресурси, заповідні місця області. 

Список ботанічних садів, дендрологічних парків, пам’яток садово-паркової архітектури на території 
Херсонської області. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки членів районних організацій. Список учасників Виставки досягнень народного господарства 

СРСР і нагороджених. 

Ф.Р-1281 Херсонський міський район Херсонського окружного управління радянської робітничо-
селянської міліції, м. Херсон Одеської області 
Справ: 406; 1922-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 394; 1922-1934 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Головміліції УСРР, ДПУ 
УСРР, циркуляри Одеського губернського і Херсонського окружного управлінь міліції, Херсонського 
окрвиконкому. 

Плани, зведення, доповіді, відомості, листування про роботу. 
Карні справи. Акти, протоколи арештів і допитів. Рапорти про кримінальні події по місту. 

Листування з народними судами і райвідділами міліції про розшук і арешт осіб. Акти санітарного огляду 
міського базару і дворів. 

Документи про організацію і розформування міліцейської охорони установ, реєстрацію приватної 
зброї. 

Заяви, посвідчення, довідки громадян, справи про видачу свідоцтв на право проживання. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Статистичні зведення про рух особового складу. Списки, заяви, посвідчення працівників. 

Опис 2 
Справ: 12; 1923-1929 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри Одеського губернського і Херсонського окружного 
управлінь міліції, Херсонського окрвиконкому, окружного прокурора. 

Доповіді, відомості про стан та роботу міліції і карного розшуку. 
Карні справи. Протоколи допитів. Списки заарештованих. 

Ф.Р-1282 Херсонська промислово-кооперативна артіль «Кооперативний бляхар», м. Херсон УСРР 
Справ: 2; 1921-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1931 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, виробничих нарад. 
Табелі робіт бляхарського цеху. 
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Ф.Р-1283 Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори ресторанів і буфетів Херсонського 
відділення «Водресторан», м. Херсон Одеської області 
Справ: 4; 1934-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1934-1935 рр. 

Баланси ресторанів і буфетів. 
Списки працівників ресторану, боржників. 
Ліквідаційна справа. 

Ф.Р-1285 Херсонський дільничний рибний промисел Українського Чорноморського державного 
рибного тресту, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 63; 1930-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1930-1938 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, інструкції РНК СРСР, Наркомату постачання СРСР, 
Укрчорномордержрибтресту. 

Протоколи загальних зборів, технічних і виробничих нарад, засідань оргбюро по організації рибної 
кооперації в м. Херсон. 

Відомості, листування з Укрчорноморрибтрестом, Херсонською міськрадою, райвиконкомами про 
роботу транспортного флоту. 

Документи перевірок оборонно-мобілізаційної готовності, постачання населення рибопродуктами в 
період мобілізації. 

Баланси, рахунки районних пунктів тресту, рибколгоспів. Справи з позовами до установ і фізичних 
осіб щодо стягнення боргів. 

Списки плавзасобів, рейсові відомості вітрильно-моторних суден промислу. 
Статистичні звіти з праці. 
Списки, анкети працівників, штати команд. 

Ф.Р-1286 Херсонське районне транспортне споживче товариство водників (водТСТ), м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 13; 1922-1925, 1931-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1922-1925, 1931, 1933 рр. 

Постанова президії Водної секції Центроспілки про розукрупнення Херсонського водного ТСТ, 
протокол засідання ліквідаційної комісії, акти передачі приміщень. 

Протоколи засідань правління, звіти про роботу, договори про соцзмагання.  
Звіт про рух особового складу. Списки, довідки, відомості на отримання пайових внесків. 

Опис 2 
Справ: 8; 1931-1932 рр. 

Листування з установами і організаціями про постачання працівників водного транспорту товарами і 
продуктами харчування. 

Списки, особові справи членів правління. 

Ф.Р-1287 Відділ робітничого постачання (ВРП) управління Херсонського морського торговельного 
порту, м. Херсон Одеської області 
Справ: 8; 1934-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1934-1936 рр. 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР, Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, накази по 
управлінню Чорноморського держпароплавства та відділу постачання порту. Постанови, протоколи 
нарад при Херсонському конвенційному бюро.  

Протоколи загальних зборів, нарад при начальнику порту і начальнику відділу.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність, виконання планів товарообігу, з праці і зарплати. 

Листування з торговельними точками про завезення і реалізацію товарів. 
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Документи атестаційної комісії, відомості про хід стахановського змагання, списки стахановців. 
Розрахункові листи працівників.  

Ф.Р-1288 Херсонське відділення відділу робітничого постачання (ВРП) Дніпровського управління 
річкового пароплавства, м. Херсон Одеської області 
Справ: 13; 1933-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1933-1937 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК СРСР, Ради Праці та Оборони СРСР, Наркоматів 
внутрішньої торгівлі СРСР, водного транспорту СРСР, Центрального конвенційного бюро, Одеського 
обласного і Херсонського міського відділів внутрішньої торгівлі. 

Протоколи засідань Херсонської міської конвенційної комісії, комісії по прийому балансу 
колишнього відділу робітничого постачання суднозаводу ім. Комінтерну, виробничих і технічних нарад. 

Договори, рахунки, листування з базами збуту, магазинами, їдальнями про постачання товарів, 
товарообіг. Акти ревізії магазинів відділення. виробничих і технічних нарад. 

Списки, заяви працівників. 

Ф.Р-1289 Радгосп-технікум «Скадовський № 90» Скадовського районного виробничого управління 
меліорації і водного господарства, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 207; 1948-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 207; 1948-1968 рр. 

Виробничо-фінансові плани, плани сівби сільгоспкультур, технологічні карти посівних площ. 
Агрономічні, ветеринарні звіти, статистичні звіти про роботу автопарку, сільгосптехніки і 
електростанції. 

Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Документи про будівництво житлових будинків 
для переселенців. Листування з обласними організаціями про будівництво технікуму рисосіяння. 

Штатні розписи, документи про нормування і оплату праці. Звіти про підвищення кваліфікації кадрів. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Протоколи профспілкових конференцій, засідань робіткому, плани роботи, соціалістичні 
зобов’язання. Колективні договори, акти про їх виконання. 

Ф.Р-1290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 564; 1946-1960, 1967-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 376; 1946-1960 рр. 

Накази, інструкції Міністерств фінансів СРСР і УРСР, постанови, рішення, розпорядження 
Херсонської обласної, Верхньорогачицької районної рад і виконкомів, обласного фінвідділу. 

Накази завідувача, протоколи виробничих нарад, плани роботи відділу і податкової інспекції. 
Проекти місцевих бюджетів, бюджети району, документи по їх складанню, аналізи їх виконання. 
Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти, довідки про їх виконання. 
Плани, звіти про надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Листування з обласним фінвідділом з питань податків і доходів, штатної роботи, діяльності інспекції 

державного страхування. 
Звіти по кадрах, договори про соцзмагання, індивідуальні зобов’язання та документи перевірок їх 

виконання. 

Опис 3 
Справ: 188; 1967-1975 рр. 

Накази, інструкції Міністерств фінансів СРСР і УРСР, постанови, рішення, розпорядження 
Верхньорогачицького райвиконкому. 

Накази завідувача, протоколи виробничих нарад, плани роботи відділу і податкової інспекції. 
Проекти місцевих бюджетів, бюджети району, документи по їх складанню. Кошториси видатків, 

звіти, довідки установ місцевого бюджету про їх виконання, аналізи виконання місцевих бюджетів. 
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Штатні розписи, списки підприємств, організацій і установ району. Фінансові плани підприємств 
місцевої промисловості, звіти про їх виробничо-фінансову діяльність. 

Плани, звіти про надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Акти проведення комплексних ревізій. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

Ф.Р-1291 Відділ народної освіти виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 
трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 133; 1952, 1954-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 133; 1952, 1954-1969 рр. 

Накази завідувача, протоколи засідань ради з народної освіти, нарад директорів шкіл, документи про 
проведення вчительських конференцій. Протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх, документи 
по боротьбі з дитячою бездоглядністю. 

Плани розвитку мережі шкіл, працевлаштування випускників. Плани роботи шкіл, методичного 
кабінету, методичних об’єднань. Звіти, статистичні звіти про успішність і рух учнів, чисельність і склад 
педагогічних кадрів. Документи про перевірку шкіл, підготовку до нового навчального року, довідки 
про роботу дитячих дошкільних закладів. 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Олешки Дніпровського 
повіту Херсонської губернії 
Справ: 51; 1917-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 1917-1920 рр. 

Циркуляри Української спілки сільгоспкооперації «Централ», Одеської обласної ради кооперативних 
з'їздів, кооперативного хлібного бюро. 

Протоколи наради Дніпровської продовольчої повітової управи, загальних зборів сільських 
кредитних товариств, засідань представників кооперативних спілок. Протоколи нарад представників 
громадських і державних установ і організацій повіту з питань випуску Таврійською губернією 
грошових знаків, постачання населення товарами.  

Статут Дніпровської спілки кредитних товариств, примірний статут товариства споживачів. Звіти 
районних кредитних товариств, заяви про вступ та припинення членства. 

Доповіді, телеграми, листування про закупівлю товарів, заготівлю лісу й вугілля. Баланс, журнали 
операцій, розцінки, рахунки на товари, відомості про рух товарів. 

Доповідь про роботу вчительської спілки Херсонського повіту. 

Ф.Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському 
губернському земельному управлінні, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 13; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1922-1923 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, листування з Дніпровським повітовим, волосними 
виконкомами, повітовим земвідділом про порядок використання державних земель, надання будівель 
колишніх нетрудових господарств переселенцям. Наказ Дніпровського повітового ревкому про 
повернення майна нетрудових господарств, самовільно взятого селянами. 

Документи про організацію повітової обліково-ліквідаційної комісії. Справи з обліку колишніх 
нетрудових господарств, обстеження ділянок землі з держфонду. 

Листування з сільськогосподарськими товариствами про стягнення орендної плати. 
Список громадян с. Любимівка. 
Мандати, довідки, посвідчення членів облікової комісії. 
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Ф.Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція, м. Цюрупинськ Цюрупинського району 
Миколаївської області 
Справ: 7; 1934-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1934-1941 рр. 

Постанова Оргкомітету Верховної Ради УРСР по Миколаївської області про щеплення від віспи. 
Інструкція із застосування протихолерної сироватки.  

Звіти про боротьбу з малярією. Реєстраційні листи щеплень від інфекційних захворювань, списки 
громадян, що підлягають щепленням. Списки власників хворої худоби. 

Відомості на видачу зарплати. 

Ф.Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Заяви громадян. 

Ф.Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922 р. 

Протокол засідання волосної посівної комісії. 
Списки селян волості, між якими розподілена земля. 

Ф.Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Чаплинка Чаплинського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 4; 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1923-1924 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Головміліції УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного 
управлінь міліції. 

Звіти про роботу, листування з Херсонським повітовим управлінням міліції, сільрадами про 
розслідування правопорушень, вручення повісток, приймання-передавання майна. 

Заяви громадян про викрадення документів і речей. 

Ф.Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 14; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1922-1923 рр. 

Постанови РНК УСРР, накази Головміліції УСРР, Одеського губернського, Херсонського і 
Дніпровського повітових, Херсонського окружного управлінь міліції. 

Доповіді, рапорти про стан і роботу міського управління. Протоколи допитів, заяви громадян про 
викрадення речей, листування з судово-слідчими органами. Справи про видачу свідоцтв на право 
проживання.  

Списки, посвідчення працівників. 
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Ф.Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Качкарівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923-1924 рр. 

Постанова прокурора про припинення діяльності управління.  
Протоколи допитів, заяви громадян. 

Ф.Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 11; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1922-1923 рр. 

Наказ Головміліції і карного розшуку УСРР про координацію діяльності органів міліції і карного 
розшуку. Циркуляри Херсонського повітвиконкому, окружного управління міліції, витяг з протоколу 
засідання окружної військової наради про боротьбу з бандитизмом. 

Документи про вилучення зброї в населення, списки власників зброї. 
Списки промислових артілей району. 
Посвідчення, довідки громадян. 
Списки, заяви працівників. 

Ф.Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 70; 1935-1936, 1944-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1935-1936 рр. 

Протоколи засідань правління Одеської обласної житлоспілки. 
Доповідна записка про роботу ремонтно-будівельної контори. 
Листування з Херсонською міськрадою, міським відділом комунального господарства, відділенням 

Цекомбанку про ліквідацію заборгованості житлових кооперативів, фінансування дошкільних закладів, 
капітальний ремонт міських будівель. 

Баланси міської житлоспілки. 

Опис 2 
Справ: 69; 1944-1955 рр. 

Постанови, накази, вказівки РНК УРСР, Наркомату і Міністерства комунального господарства УРСР, 
Херсонського обласного житлоуправління, обласного управління комунального господарства. Рішення 
міськвиконкому про роботу комунальних підприємств міста. 

Накази начальника. План капіталовкладень, проектні документи. 
Акти, довідки, доповідні записки про облік та приймання-передавання житлофонду. Списки 

житлових будинків, приватних та громадських будівель. Звіти домоуправлінь, акти обстеження 
житлових умов громадян. Кошториси на проведення капремонту житлофонду. Журнали обліку видачі 
ордерів на житло. 

Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси видатків, 
звіти про фінансово-господарську діяльність житлоуправління і домоуправлінь, інвентарні описи 
основних засобів. 

Особові справи працівників. 
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Ф.Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Краснянське Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Накази РНК УСРР, Головміліції УСРР про заміну продрозкладки продподатком, охорону кордонів, 
боротьбу з трудовим дезертирством. 

Дисциплінарний статут працівників органів міліції. 
Вироки виїзної сесії ревтрибуналу неплатникам продподатку. Листування з Миколаївським 

губернським управлінням міліції про ухиляння громадян від сплати продподатку, укомплектування та 
утримання сільської міліції. 

Списки громадян, які підлягають арешту; списки громадян с. Михайлівка, які підлягають 
відправленню на примусові роботи до Донбасу. Акти, довідки про стан здоров’я затриманих громадян. 

Ф.Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» 
Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1926, 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1926, 1929-1930 рр. 

Протоколи загальних зборів про злиття з артіллю «Металіст». 
Листування з Херсонською окружною промкредитспілкою про боротьбу з неписьменністю, 

реалізацію державного займу. 

Ф.Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального управління 
лісами, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 8; 1927-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1927-1928 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського Центрального управління лісами. 
Доповіді, доповідні записки про роботу, акти економічного обстеження управління. 
Штатний розпис, відомості про рух спецкоштів, листування з Всеукраїнським управлінням, 

лісництвами з кадрових і фінансових питань. 
Списки, посвідчення, довідки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1310 Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 184; 1935-1941, 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 121; 1935-1941 рр. 

Постанови, протоколи засідань президії Іванівського райвиконкому, загальних зборів колгоспників 
про обмір і розмежування земель колгоспів. 

Державна земельна книга реєстрації земель району. Книги записів державних актів на довічне 
користування землею колгоспами. Книги полезахисних зон лісонасаджень. Плани, акти встановлення 
розмірів, розмежування, поновлення меж колгоспних земель. Звіти, акти про відрізання надлишків землі 
у колгоспників.  

Плани сільгоспробіт, інформації про хід посівних і збиральних кампаній. 
Документи про евакуацію худоби у зв'язку з початком нацистської окупації. 
Списки членів колгоспів. 

Опис 2 
Справ: 63; 1944-1950 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Наркоматів землеробства СРСР і УРСР, Міністерств сільського 
господарства СРСР і УРСР, Херсонського обласного земвідділу, обласного управління сільського 
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господарства, листування з ними з питань землекористування. Рішення Херсонського обласного, 
Іванівського районного виконкомів. 

Державні плани розвитку сільського господарства, сівби. 
Земельний баланс району. Зведені, звіти про розподіл земель, акти виділення земель підсобним і 

індивідуальним господарствам. 
Протоколи загальних зборів колгоспників, виробничі плани, агротехнічні звіти колгоспів, відомості 

про сівозміни. Зведені, річні кошториси колгоспів. 
Списки керівних працівників колгоспів, передовиків сільського господарства. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких 
радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 91; 1946-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1946-1952 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства внутрішньої торгівлі СРСР, Міністерства радгоспів СРСР, 
Головного управління каракулівницьких радгоспів СРСР. 

Положення про станцію; наказ про її ліквідацію. 
Плани, звіти про роботу науково-експертного господарства, опорних пунктів; акти перевірок роботи 

станції. Листування з трестами «Укррадгоспкаракуль», «Кримрадгоспкаракуль», науково-дослідними 
установами. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Опис 2 
Справ: 62; 1947-1952 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському 
комбайновому заводі ім. Г. І. Петровського, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 405; 1922-1934, 1946-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 76; 1922-1934 рр. 

Постанови Наркомату праці СРСР, ВУЦВК, циркуляри, положення, інструкції ВЦРПС, Українського 
республіканського комітету профспілки робітників-металістів, Одеської обласної профради. 

Накази по заводоуправлінню, протоколи конференцій, загальних і цехових зборів та нарад, засідань 
завкому і його комісій. 

Колективні договори. 
Плани, звіти про роботу завкому, бюро каси взаємодопомоги. Акти обстеження умов праці. 

Листування з заводоуправлінням, Херсонським окружкомом профспілки, курортними управліннями. 
Списки працівників заводу; списки, анкети, довідки, заяви, посвідчення членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 57; 1924-1934 рр. 

Наказ Наркомату важкої промисловості СРСР, резолюції і постанови І Всесоюзного з’їзду спілки 
робітників сільгоспмашинобудування. 

Розпорядження директора заводу, протоколи загальнозаводської профспілкової конференції, звітно-
виборчих зборів, засідань президії завкому, цехових комітетів, розціночно-конфліктної комісії. 

Звіти про роботу, акти ревізій. Інструкції, методичні листи, програми, рапорти про шефську роботу 
на селі, розвитку соцзмагання і ударництва. Таблиці руху зарплати по заводу. 

Списки, довідки, посвідчення, заяви, характеристики членів профспілки. 

Опис 3 
Справ: 271; 1946-1970 рр. 

Накази, вказівки Міністерства транспортного і важкого машинобудування СРСР, ВЦРПС, ВУРПС, 
Українського республіканського комітету профспілки, Херсонської обласної профради. 

Протоколи загальнозаводських профспілкових, звітно-виборчих конференцій, цехових зборів, 
засідань завкому, зборів раціоналізаторів, членів ДСТ «Авангард». 
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Колективні договори, документи про їх виконання. 
Звіти, статистичні звіти, доповіді про роботу завкому, документи про роботу профактиву, 

товариського суду, ДСТ «Авангард», Будинку культури, піонерського табору, довідки про шефську 
допомогу. 

Акти про нещасні випадки на виробництві. Книга обліку наданих путівок. 
Штатні розписи, виробничі характеристики працівників. Звіти про фінансово-господарську 

діяльність, акти ревізійної комісії. 
Виробничі характеристики працівників. 

Ф.Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської 
сільськогосподарської секції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 47; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1919-1922 рр. 

Постанови Наркоматів продовольства, праці УСРР, Укрпромбюро, Миколаївського губвиконкому. 
Протоколи загальних зборів працівників Дніпровської кредитспілки, загальних зборів, засідань 

правлінь кредитних, споживчих та сільськогосподарських товариств повіту.  
Декрет про регулювання кустарних промислів і націоналізованої промисловості, постанови 

губвиконкому.  
Списки кредитних товариств повіту. Документи про організацію трудових сільгоспартілей. 
Листування з кредитними, позико-ощадними товариствами, підприємствами та установами про 

заготівлю і транспортування зернових вантажів, постачання сільгоспмашин. 
Списки, посвідчення працівників повітової сільгоспсекції і кредитспілки. Відомості про майновий 

стан членів сільгосптовариств. 

Ф.Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського 
комітету допомоги голодуючим, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 98; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1922-1923 рр. 

Накази, протоколи засідань президій Миколаївського губкому допомоги голодуючим, Херсонського 
повітвиконкому.  

Протоколи засідань повітового наслідголу, податкових комісій. Звіти про роботу. 
Протоколи сходів громадян про самообкладання на користь голодуючих. 
Списки зруйнованих господарств по селах повіту, відомості про чисельність голодуючих і смертність 

в повіті, наявність їдалень Українського товариства Червоного Хреста, пунктів харчування АРА,  
Списки вихованців дитбудинку при Романівському училищі № 6. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 16; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1920-1923 рр. 

Постанови РНК РРФСР, ВУЦВК, накази Миколаївського губернського виконкому, відділу юстиції, 
витяги з протоколів засідань президії Херсонського повітвиконкому, колегій губернського і повітового 
відділів юстиції. 

Доповідні записки про роботу. 
Списки, анкети, посвідчення, довідки, заяви, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 509; 1933-1942, 1944-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1934-1936 рр. 

Накази, постанови РНК СРСР, Наркомату постачання УСРР. 
Баланси, кошториси видатків на добудову школи ФЗН при Херсонському рибоводному технікумі. 
Списки, особові рахунки працівників, студентів рибоводного технікуму. 

Опис 2 
Справ: 30; 1933-1942, 1944-1946 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Комітету у справах вищої школи при РНК СРСР. 
Протоколи засідань педагогічної ради, екзаменаційних і кваліфікаційних комісій, виробничих нарад. 

Протоколи залікових сесій, відомості оцінки академічної успішності учнів. Звіт про роботу (1946). 
Доповідна записка про евакуацію рибоводного технікуму, документи про післявоєнне відновлення; 

акт про збитки, завдані нацистською окупацією. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Список викладачів. Списки, особові справи, свідоцтва, характеристики учнів. 

Опис 3 
Справ: 451; 1944-1984 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки, циркуляри, розпорядження Наркомату і Міністерства рибної 
промисловості СРСР, Міністерства вищої освіти СРСР, Управління у справах вищої школи при Раді 
Міністрів УРСР, Головного управління рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну. 

Статут училища, правила прийому до училища. 
Накази начальника. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій. 
Плани розвитку училища, навчальні плани і програми, плани розподілення випускників. Звіти, 

статистичні звіти, доповіді про роботу, довідки, інформації про готовність училища до навчального 
року. 

Титульні списки об’єктів капітального будівництва, звіти про капіталовкладення.  
Штатні розписи, документи про роботу з кадрами, кошториси видатків, фінансові звіти. 
Списки викладачів.  
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевкому.  
Документи про дружбу з колективом Бургаського технікуму морського і океанічного рибальства 

(Болгарія). 

Опис 4 
Справ: 20; 1950-1958, 1964-1965 рр. 

Накази, витяги з наказів, вказівки Міністерств військово-морського флоту СРСР, вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР, Головнокомандувача військово-морськими силами СРСР, командуючого 
Чорноморським флотом, Головного управління рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну. 

Накази начальника. 
Навчальні плани з військово-морської підготовки, звіти про випускні іспити. 
Листування з начальником хімічної служби Одеської військово-морської бази. 
Списки студентів і випускників. 

Ф.Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв'язків із 
зарубіжними країнами, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 125; 1962-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1962-1970 рр. 

Постанови президії Українського товариства дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, 
зборів засновників обласного відділення. Протоколи обласних конференцій, засідань пленумів, президії 
відділення, звітно-виборчих зборів первинних організацій. 

Плани, довідки про роботу. Довідки про створення районних відділень, списки первинних 
організацій, членів їх правлінь. 
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Статут товариства радянсько-болгарської дружби. Списки підприємств і організацій області, що 
мають дружні зв’язки з болгарськими підприємствами і організаціями. Відомості, листування з 
Генеральним консульством Болгарії, Шуменським окружним комітетом болгарсько-радянської дружби, 
окружним комітетом Компартії Болгарії. 

Опис 2 
Справ: 101; 1972-1991 рр. 

Постанови Українського товариства дружби і культурного зв’язку із зарубіжними країнами. 
Протоколи конференцій, засідань пленумів, президії і правління, зборів активу. 

Плани, звіти, доповіді, довідки, листування з президією Українського товариства, Херсонським 
обкомом Компартії України, районними відділеннями товариства про роботу осередків товариств 
радянсько-англійської, радянсько-болгарської, радянсько-угорської, радянсько-французької, радянсько-
чехословацької дружби. 

Довідки про інтернаціональну роботу екіпажу вітрильника «Товариш», документи про роботу з 
іноземними студентами. 

Відомості про активістів товариства. 

Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського губернського 
військового комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 244; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 244; 1920 р. 

Особові справи дезертирів. 

Ф.Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон, м. Херсон Херсонського 
округу Одеської губернії 
Справ: 2; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Накази по другій роті. Програми занять з політграмоти і стройової підготовки. Список 
військовослужбовців. 

Опис 2 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Накази по батальйону. 

Ф.Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 22; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1944-1946 рр. 

Накази Наркомату землеробства СРСР. 
Плани, звіти, інформації про роботу. Накази, акти, сертифікати, листування з Українською 

карантинною інспекцією з питань карантину сільгоспрослин, імпортного посівного матеріалу, виявлення 
колорадського жука. 

Картки, акти обстеження виноградників. Списки карантинних об'єктів. Журнал реєстрації уражень. 
Кошториси видатків, авансові звіти. 
Витяги з наказів з особового складу, заяви, автобіографії, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 2408; 1953-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 264; 1953-1962 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР, постанови, рішення Херсонського обласного і районних 
виконкомів, обкому Компартії України.  
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Накази начальника. Постанови, протоколи засідань, плани роботи ради у справах культурного 
будівництва. Протоколи, плани проведення обласних нарад працівників культури. 

Звіти, довідки про роботу обласного управління і районних відділів культури, культурно-освітніх 
установ області, охорону пам’яток культури. Зведені статистичні звіти, відомості про мережу культурно-
освітніх установ по районах. Документи про розвиток художньої самодіяльності, підсумки 
республіканських та обласних оглядів, міжнародне співробітництво, увічнення пам'яті В. І. Леніна в 
області. 

Плани, звіти про капітальне будівництво установ культури.  
Програми, репертуари, творчі характеристики, тексти пісень, вірші. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельний і якісний склад працівників культури, документи 

про роботу з кадрами. 
Бюджети, кошториси видатків, фінансові звіти управління, культурно-освітніх установ.  

Опис 2 
Справ: 166; 1963-1964 рр. 

Накази начальника. Постанови, протоколи засідань ради у справах культурного будівництва. 
Плани роботи управління. Плани культурного обслуговування трудящих. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, листування про роботу обласного відділу кінофікації і 

кінопрокату, державної кіномережі, районних відділів культури, культурно-освітніх та мистецьких 
установ. Довідки, відомості, листування з Міністерством культури УРСР про охорону пам’яток історії, 
мистецтва і археології, проведення обласного огляду художньої самодіяльності, міжнародне культурне 
співробітництво.  

Розпорядження, доповідні записки про відкриття парку ім. Ленінського комсомолу в м. Херсон та 
ім. Шевченка в м. Генічеськ. 

Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Бюджети, кошториси видатків, фінансові звіти управління, культурно-освітніх установ.  
Протоколи засідань профкому. 

Опис 3 
Справ: 1147; 1965-1975 рр. 

Накази, постанови Міністерства культури УРСР, облвиконкому. 
План культурного розвитку області на 1971-1975 роки, розвитку культури і мистецтва на 1971-

1975 роки, районні плани розвитку. 
Накази начальника. Постанови, протоколи засідань ради у справах культурного будівництва. 
Плани роботи управління. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, листування про роботу районних 

відділів культури, культурно-освітніх та мистецьких установ. Статистичні звіти про роботу відомчих і 
профспілкових клубних установ. 

Довідки про стан культурно-освітньої роботи, бібліотечного обслуговування, культурно-шефської 
роботи на селі і в збройних силах, з дітьми та підлітками, роботу народних університетів, фонди 
бібліотек області. Довідки, відомості, листування з Міністерством культури УРСР, облвиконкомом про 
охорону пам’яток культури, історії, мистецтва і археології, проведення оглядів художньої 
самодіяльності, фестивалів, конкурсів, оглядів роботи закладів, стан методичної роботи. 

Плани будівництва музеїв, створення народних музеїв, спорудження пам’ятників. Листування про 
спорудження пам’ятника воїнам-визволителям в м. Херсон. Списки пам’ятників і пам’ятних знаків 
області. 

Плани заходів до пам’ятних дат і свят. План заходів по підготовці до святкування 200-річчя 
м. Херсон (1978). Збірники пісень херсонських поетів і композиторів. 

Біографії осіб, увічнених в назвах вулиць м. Херсон, списки нагороджених орденом Леніна.  
Штатні розписи культурно-освітніх установ, статистичні звіти про чисельний і якісний склад 

працівників культури, документи про роботу з кадрами, нагородження працівників культури. 
Бюджети, звіти про виконання кошторисів, фінансові звіти культурно-освітніх установ. 
Постанови президії обкому профспілки працівників культури. 

Опис 4 
Справ: 822; 1976-1989 рр. 

Накази начальника. Постанови, протоколи засідань колегії, ради у справах культурного будівництва. 
Протоколи засідань обласної архітектурно-художньої ради, закупівельної комісії. 
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Плани роботи управління. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, листування про роботу районних 
відділів культури, культурно-освітніх та мистецьких установ. Довідки про стан культурно-освітньої, 
культурно-шефської роботи. Довідки, відомості, листування з Радою Міністрів УРСР, Міністерством 
культури УРСР, облвиконкомом, обкомом Компартії України про облік, охорону і пропаганду пам’яток 
культури, історії, мистецтва і археології, проведення оглядів художньої самодіяльності, фестивалів, 
конкурсів, стан методичної роботи, розвиток міжнародного співробітництва. 

Документи про утворення обласного палацу культури. 
Протоколи засідань художньої ради Херсонського обласного краєзнавчого музею, довідки про 

збереженість музейних експонатів. 
Документи про виконання планів капітального будівництва. Акти прийому пам’ятників. 
Штатні розписи культурно-освітніх установ, статистичні звіти про чисельний і якісний склад 

працівників культури, документи про роботу з кадрами, нагородження працівників культури. 
Бюджети, кошториси видатків, виробничо-фінансові плани, фінансові звіти культурно-освітніх 

установ. 
Документи профспілкової організації. 

Ф.Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 145; 1948-1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1962-1963, 1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 145; 1948-1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1962-1963, 1965 рр. 

Постанови Верховної Ради УРСР, положення про вибори народних судів УРСР, рішення, вказівки 
Херсонської обласної ради та виконкому, райвиконкомів, райкомів Компартії України. 

Протоколи загальних зборів колективів підприємств, організацій, колгоспів про висування 
кандидатів. Відомості про хід підготовки до виборів по районах. 

Протоколи засідань окружних, дільничних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, підсумки 
голосування по виборчих округах. Оперативні інформації, зведення, відомості про явку виборців. 
Посвідчення представників преси, громадськості при підрахунку голосів. 

Списки кандидатів, виборців по виборчих пунктах, членів лічильних комісій. 
Статистичні звіти про склад обраних суддів. 
Відомості про чисельність виборців по сільрадах. Звіти народних суддів перед виборцями. 

Ф.Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 119; 1949-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1949-1958 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Міністерства сільського господарства СРСР, трестів 
«Головлісорозсадник», «Укрплодолісорозсадник», рішення, розпорядження виконкомів Херсонської, 
Миколаївської, Кримської обласних рад, листування з ними та лісорозсадниками про закладення 
плодово-ягідних, виноградних, тутових насаджень, лісопосадкові роботи. 

Положення про Херсонське міжобласне відділення тресту «Держлісорозсадник» (1949). 
Накази, розпорядження начальника, протоколи виробничих нарад. Плани, звіти, статистичні звіти про 

роботу. Документи про відведення земельних площ, землеустрій. 
Облікові картки підвідомчих лісорозсадників. Акти приймання-передавання Кримського і 

Первомайського лісорозсадників. Дані перепису плодово-ягідних насаджень. 
Штатні розписи, плани капіталовкладень, кошториси видатків, виробничо-фінансові плани, звіти про 

фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 236; 1949-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 236; 1949-1988 рр. 

Вказівки, інструкції, листи, пам’ятки Міністерства охорони здоров’я СРСР, Головного бюро судово-
медичної експертизи.  
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Накази, вказівки, інструкції начальника. Протоколи наукових конференцій, виробничих нарад 
судово-медичних експертів, засідань ради наукової організації праці.  

План розвитку судово-медичної служби області на 1976-1980 роки. Плани, звіти, довідки про роботу 
судово-медичних закладів області; акти перевірок роботи районних експертиз. Висновки на акти судово-
медичних експертів. Соціалістичні зобов’язання. 

Альбом з історії обласного бюро за 1918-1967 роки. Листування з Міністерствами охорони здоров'я 
СРСР і УРСР, обласними експертами по обміну досвідом.  

Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, списки лікарів і середнього 
медперсоналу.  

Кошториси видатків, звіти про фінансову діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 204; 1920-1941, 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1920-1941 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. 
Погосподарські книги.  
Списки громадян, позбавлених виборчих прав. 

Опис 2 
Справ: 185; 1944-1965 рр. 

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

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність, склад і природний рух населення, будівництво, 
наявність худоби в індивідуальних господарствах. 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г. І. Петровського Херсонської 
дитячої комісії при міській раді, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1928 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1928 р. 

Видатково-прибуткові касові відомості. 
Відомості нарахування зарплати робітникам збирального, механічного і шевського цехів. 

Ф.Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), 
м. Херсон УСРР 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Акти, договори з районними кооперативними товариствами на прийом і здачу товарів, цінностей. 
Місячні баланси. 

Ф.Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) 
України, міської ради депутатів і міської ради профспілок, м. Херсон Одеської області 
Справ: 6; 1935-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1935-1936 рр. 

Резолюція наради керівників підприємств поліграфічної промисловості УСРР про підготовку кадрів. 
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Протокол виробничої наради інженерно-технічних працівників зі стахановцями Херсонської 
державної типографії ім. Леніна про підвищення якості продукції. Листування з Одеським обласним 
бібколектором, організаціями і підприємствами про технічне забезпечення видавництва, відправку книг. 

Баланси, пояснювальні записки до них. 

Ф.Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних 
культур «Сортнасіннєовоч», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 253; 1964-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 253; 1964-1996 рр. 

Накази, постанови колегій Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, об'єднання 
«Укрсортнасіннєовоч». 

Накази начальника, протоколи виробничих нарад. Плани, звіти про посів, збирання, заготівлю, 
закупівлю і реалізації насіння. Документи про роботу спеціалізованих радгоспів, апробацію насіннєвих 
посівів. Довідки, відомості про поліпшення якості продукції, аналізи виконання планів. 

Плани розміщення насіннєвих ділянок овоче-баштанних культур. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської 
спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів промкооперації 
(«Вукопромсоюзкас»), м. Херсон УСРР 
Справ: 2; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1931-1932 рр. 

Постанови, циркуляри спілки «Вукопромсоюзкас», листування з нею та промисловими артілями про 
сплату членських внесків, видачу допомоги, оздоровлення працівників та їх дітей, будівництво баз 
відпочинку. 

Положення про фонд взаємодопомоги при промстрахкасах. 
Посвідчення, довідки працівників. 

Ф.Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного 
управління охорони здоров'я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 228; 1949-2003 рр. 

Опис 1 
Справ: 228; 1949-2003 рр. 

Статут диспансеру.  
Накази головного лікаря. Плани, звіти, довідки про роботу диспансеру і лікувальних закладів області, 

акти перевірок лікарень і дитячих закладів. Соціалістичні зобов’язання. 
Програми, плани, звіти медичних семінарів; методичні статті, розробки лікарів диспансеру по 

лікувальній фізкультурі, медичному обслуговуванню спортсменів.  
Паспорти диспансеру, служби лікувальної фізкультури та спортивної медицини області.  
Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР, Українським лікарсько-фізкультурним 

диспансером, управлінням лікувальної проддопомоги. 
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, списки медпрацівників. 
Кошториси видатків, фінансові звіти.  
Протоколи профспілкових зборів. 
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Ф.Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства державного 
страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 38; 1923-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1923-1931 рр. 

Циркуляри РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, Всеукраїнського, Одеського губернського 
управлінь, Херсонського окружного агентства держстраху. 

Протокол з'їзду працівників окружного агентства. 
Акти обстеження роботи дільниці. Документи про проведення страхуванню життя і майна, акти про 

причини і розміри збитків, страхові листи, розписки в отриманні страхових виплат за збитки від пожеж.  
Описи майна церков і молитовних домів району. 
Реєстраційні списки худоби, посівів культур промислового значення по сільрадах. 
Довідки про соціально-майновий стан громадян; списки звільнених від страхового податку. 
Список сільського активу держстраху. 

Ф.Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 
Справ: 70; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 70; 1923-1929 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, ЦКВД СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату 
соціального забезпечення УСРР, Херсонського окрвідділу соціального забезпечення.  

Протоколи засідань райвиконкому, окружного, районного і сільських КВД, загальних зборів членів 
сільгосптовариств.  

Плани, звіти, доповіді, відомості про роботу районного і сільських КВД. Справи по керівництву і 
контролю за діяльністю сільських КВД. 

Відомості про кількість зерна, яке надійшло в районний КВД. Договори з сільрадами про 
забезпечення пайками інвалідів, сиріт, сімей червоноармійців. Документи про надання матеріальної 
допомоги, організацію пунктів харчування. Заяви громадян про надання допомоги, списки нужденних. 

Кошториси прибутків і видатків, акти перевірок касових книг. 
Списки, анкети, відомості про керівників сільських КВД.  

Ф.Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного земельного 
відділу, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області 
Справ: 2; 1938-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1938-1941 рр. 

Накази Наркомату землеробства СРСР, Запорізького обласного земвідділу про здачу сортового зерна, 
медоносні трави. 

Методичні вказівки Запорізької контрольно-насіннєвої лабораторії про правила відбору і оформлення 
зразків зернових, бобових і олійних культур. 

Ф.Р-1345 Херсонська обласна контора організованого набору робітників Головного управління 
організованого набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 217; 1947-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1947-1950 рр. 

Положення Міністерства трудових резервів СРСР про уповноважених контор по оргнабору 
робітників, накази Головного управління ремісничих, залізничних училищ та шкіл ФЗН СРСР, 
Головного, Херсонського обласного управлінь трудових резервів, обласного і районних виконкомів і 
комітетів КП(б) України про набір робітників у промисловість.  

Накази начальника, плани, звіти про виконання оргнабору по районах, сільрадах. Доповіді, рапорти 
районних уповноважених. Листування з організаціями, установами, підприємствами, будівництвами про 
набір робочої сили. 
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Соціалістичні зобов’язання. 
Акти обстеження умов праці і побуту робітників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 185; 1947-1950 рр. 

Накази начальника з особового складу, списки, особові справи працівників обласної контори, 
районних уповноважених і інспекторів, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації 
при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 273; 1947-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1947-1950 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР, накази, розпорядження, вказівки Головного управління у справах 
промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР, старших інспекторів по УРСР і 
Херсонській області, голови Комітету у справах мір і вимірювальних приладів при РНК СРСР, 
Херсонського облвиконкому. 

Доповіді про роботу, листування з облвиконкомом, обкомом Компартії України, обласною 
прокуратурою, підконтрольними організаціями. 

Звіти про чисельність працівників. Скарги, заяви працівників. 

Опис 2 
Справ: 196; 1947-1950 рр. 

Документи перевірок артілей по системах кооперації на виконання наказів Ради Міністрів СРСР, 
якість продукції, наявність залежалих і неходових товарів, охорону праці, санітарний стан, перегляд 
застарілих і занижених норм виробітку і розцінок. 

Документи бухгалтерського обліку. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності, 
документальних ревізій.  

Особові справи, особові рахунки працівників апарату. 

Ф.Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 2; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1923-1925 рр. 

Розпорядження, циркуляри ЦКВД СРСР про виділення землі сільським КВД, участь у посівних 
кампаніях, використання безгосподарного і конфіскованого майна, забезпечення інвалідів, проведення 
перевиборів КВД. Протокол засідання Херсонського окружного КВД. 

Ф.Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей «Сільспілка», 
м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 154; 1921-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 154; 1921-1926 рр. 

Доповідь про роботу правління спілки (1924). 
Протоколи загальних зборів, відомості обстеження, списки членів сільгоспартілей. 
Реєстри векселів, листування з Херсонським повітовим земвідділом, окружним фінвідділом, артілями 

про надання і повернення насіннєвої позики. 
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Ф.Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), с. Нововоскресенське 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1926 р. 

Інструкції, листування з Качкарівським районним КВД про організацію допомоги демобілізованим 
червоноармійцям, створення запасних насіннєвих фондів. 

Ф.Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів 
«Артільспілка», м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Заяви кустарно-промислових артілей про прийняття їх до спілки. Посвідчення членів. 

Ф.Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка», м. Херсон Херсонського 
району УСРР 
Справ: 2; 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1928-1930 рр. 

Інструкції Всеукраїнського товариства кооперативного птахівництва. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність Архангельського птахівничого товариства. 
Списки, особові листи працівників. 

Ф.Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губернії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Накази начальника про розформування штабу тилу Херсонської губернії. 

Ф.Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 1; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1928 рр. 

Витяги з наказів по інспекції про встановлення жалування рахівникам Скадовського і Херсонського 
портів. 

Протоколи засідання комісії робітничого контролю про оплату невикористаних відпусток. 

Ф.Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту 
сільськогосподарського млинарства, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Договори з селянами про закупівлю пшениці. 
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Ф.Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 4; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1926 рр. 

Доповідь голови Одеського губернського КНС про діяльність КНС губернії. 
Протоколи загальних зборів про закріплення землі за КНС, прийом нових членів, вибори делегатів на 

районний з’їзд, організацію лікнепу. Відомості про розторгнення кабальних угод. 
Списки членів КНС та виключених з нього, заяви про вступ. 

Ф.Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського 
повіту Катеринославської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Вказівки Військової ради при РНК УСРР, Мелітопольської повітової, Великолепетиської районної 
військових рад. Оперативні зведення, донесення військових частин і груп самооборони. 

Списки членів волосних загонів самооборони. 

Ф.Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Накази, інструкції Уповноваженого Наркомату праці УСРР, Миколаївського губвиконкому про 
залучення населення до виконання трудгужповинності, стягнення трудового податку, реєстрацію і 
працевлаштування безробітних. 

Ф.Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Скадовського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920-1922 рр. 

Постанови РНК УСРР, циркуляри Одеського губернського, Дніпровського повітового виконкомів. 
Висновки про забезпечення сімей працюючих, персональні оклади осіб, які знаходяться на фронті, 

пільги для командного складу. 

Ф.Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській 
транспортній конторі, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 1; 1937-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1937-1938 рр. 

План, статистичний звіт про роботу. Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії. 
Списки працівників. 

Ф.Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 59; 1919-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1919-1921 рр. 

Декрети ВЦВК, РНК УСРР, накази Реввійськради Республіки, Надзвичайного уповноваженого з 
постачання Червоної армії і флоту, армії Південно-західного фронту, командуючого військами 
Київського військового округу.  
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Накази по відділах військкомату, військових частинах і установах про боротьбу з контрреволюцією і 
бандитизмом. 

Відомості про стан військових частин у Херсонській губернії, листування з ними про матеріально-
технічне постачання. Санітарно-ветеринарні відомості гарнізонних лазаретів. Відомості про рух 
кінського поголів’я. 

Повідомлення начальника тилу губернії про відбиття наступу Врангеля. 
Доповідь про стан судово-слідчої частини, документи про розгляд і припинення судових справ, 

журнал реєстрації судово-слідчих справ. 
Штатні розписи, списки, послужні списки, анкети, посвідчення військовослужбовців, відомості про 

розподіл продовольства. 

Ф.Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Нововоронцовка 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Циркуляри Херсонського повітового, Нововоронцовського волосного виконкомів. 
Протоколи засідань сільських КНС. 
Листування з Херсонським повітовим КНС про розподіл землі між незаможниками, ліквідацію 

безробіття, допомогу Червоної Армії, перевибори КНС та надання відомостей про їх голів. 
Списки голодуючих сіл Іванівка, Любомирка. 
Списки членів КНС, заяви про вступ.  

Ф.Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного комітету 
допомоги голодуючим, м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Списки голодуючих, працівників пунктів харчування АРА по Каховській волості. 
Фінансові звіти. 

Ф.Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 357; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 357; 1921-1923 рр. 

Декрет, постанови РНК РРФСР, Ради Праці та Оборони РРФСР, накази Реввійськради СРСР, 
Наркомату шляхів сполучення СРСР, Південного округу шляхів сполучення.  

Протоколи з'їзду начальників Верхньо- і Нижньодніпровсько-Бузьких лінійних відділів, засідань 
пленумів, технічних нарад начальників дільниць, засідань санітарної і ліквідаційної комісії.  

Звіти, доповіді про роботу служб відділу, листування з начальниками дільниць і пристаней про рух 
суден і вантажів, рух кадрів. Заяви, наряди установ на перевезення вантажів 

Доповідні, службові записки про виконання програми ремонту суден. Акти огляду, ремонту суден і 
пристаней, договори на придбання будівельних, мастильних і паливних матеріалів. Списки парових 
суден, переданих Нижньодніпровсько-Бузькому держпароплавству.  

Карта району Нижнього Дніпра, схематичний план гавані м. Миколаїв.  
Показники стану погоди, температури, рівня води на водомірних постах Нижнього Дніпра і 

Південного Бугу.  
Кошториси видатків. Відомості, кошториси будівельних, ремонтних робіт. Документи про 

експлуатацію суден та об’єктів інфраструктури, матеріально-технічне забезпечення служб відділу, 
організацію охорони об’єктів. 

Документи ліквідаційної комісії. 
Накази начальника з особового складу. Списки, послужні списки, анкети, посвідчення працівників. 

Трудові договори. 
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Ф.Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього конгресу 
прибічників миру по Херсонській області (ОАФ) 
Справ: 60; 1950 р. 

Опис 1 
Справ: 60; 1950 р. 

Протоколи загальних зборів, листи з підписами працівників державних, партійних і громадських 
установ і організацій, радгоспів, колгоспів, МТС, промислових підприємств, учнів, студентів, 
домогосподарок.  

Протоколи засідань, плани, звіти районних комісій сприяння Радянському комітету захисту миру. 
Відомості, інформації, звіти про хід збирання підписів. 

Списки членів комісій сприяння. 

Ф.Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне управління Управління уповноваженого 
Наркомату пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії при Херсонській поштово-телеграфній конторі. 
Акти про знищення архівних документів. 

Ф.Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Потьомкіне Криворізького повіту Катеринославської губернії 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Постанови Криворізької повітової економічної наради, повітового земвідділу про заборону приватної 
торгівлі сіллю, продажу реманенту під час сівби.  

Накази повітового військкомату, повітової комісії по боротьбі з дезертирством.  
Накази, листування з Високопільським волвиконкомом про облік червоноармійців, мобілізацію 

медичних сестер, заборону реквізиції.  

Ф.Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного комунального 
відділу, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 17; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1927-1930 рр. 

Протоколи, витяги з протоколів засідань президії Херсонського окрвиконкому, міської ради та 
виконкому про затвердження статуту контори. 

Протоколи виробничих нарад, плани будівельних робіт та їх фінансування. Баланс, доповіді, рапорти 
про фінансовий стан. 

Листування з міським відділом місцевої промисловості про будівництво Херсонського комишитового 
заводу, з організаціями м. Херсон про будівництво, ремонт, постачання будматеріалів, укомплектування 
штатів.  

Плани житлових будинків м. Херсон. Кошториси ремонтно-будівельних робіт.  
Накази, розпорядження з особового складу, списки, довідки, посвідчення, розрахункові відомості 

працівників. 

Ф.Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 187; 1938-1941, 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1938-1941 рр. 

Протоколи засідань пленуму, президії.  
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Погосподарські книги.  
Списки депутатів. 

Опис 2 
Справ: 168; 1943-1954 рр. 

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

Статистичні звіти про будівництво житлових будинків та об’єктів господарського призначення. 
Погосподарські книги. 
Відомості про збитки, заподіяні сільраді під час нацистської окупації. Списки евакуйованих, 

примусово вигнаних до Німеччини, репатрійованих громадян.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків сільради та підпорядкованих установ, звіти про їх 

виконання. 
Списки адміністративно-управлінського апарату, громадян сільради, колгоспників, 

військовослужбовців та членів їх сімей, дітей-сиріт. Заяви громадян про надання матеріальної допомоги.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 3 
Справ: 13; 1944-1953 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам виконкому, техперсоналу шкіл, клубів, позаштатним 
працівникам. Списки членів постійно діючих комісій. 

Ф.Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Трифонівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 26; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1921-1922 рр. 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК УСРР, накази Херсонської повітової особливої 
продовольчої комісії. 

Протоколи засідань секцій волвиконкому, сходів громадян с. Борозенське, загальних зборів членів 
Борозенського КНС. 

Відомості про землеволодіння, політичний стан населених пунктів Трифонівської волості, посівні 
площі. 

Листування з Херсонським повітовим виконкомом, відділом народної освіти, земвідділом, 
Трифонівським волосним військовим відділом, Великоолександрівським волосним посівним комітетом 
про злиття Олександрівської і Новоархангельської волостей у Трифонівську, заснування нових хуторів, 
порядок трудового землекористування, забезпечення посівним матеріалом, будівництво і ремонт шкіл. 

Акти ревізії майна дитбудинку. 
Списки працівників виконкому, громадян сіл, платників податків, військовозобов’язаних, 

десятихатників. 

Ф.Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Звіти про роботу Чаплинського волосного відділу праці, документи про організацію 
Першокостянтинівського волосного відділу праці.  

Листування з губернським відділом праці, Дніпровським повітовим відділом соціального 
забезпечення, установами і організаціями повіту про комплектування кадрами, охорону і організацію 
праці. 
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Ф.Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, с. Каланчак 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Постанова РНК УСРР про колективні договори і регулювання праці на приватних і громадських 
підприємствах; обов’язкова постанова про порядок прийому працівників на службу. 

Листування з Дніпровським повітовим відділом праці про порядок видачі зарплати і надання 
відпусток працівникам. 

Ф.Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної заготівельної 
контори «Заготзерно», м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1932 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1932 р. 

Документи бухгалтерського обліку. Посвідчення про відрядження працівників. 

Ф.Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, 
м. Херсон УСРР 
Справ: 3; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1931 р. 

Плани будівництва, відомості про потребу в будматеріалах.  
Плани будівництва Калініндорфської, Скадовської, Снігурівської, Чаплинської МТС. Протокол 

спільного засідання представників тресту «Укрсільгоспбуд» і Снігурівської МТС про будівництво МТС.  
Списки працівників Великоолександрівського будівельного пункту для отримання продовольчого і 

матеріального забезпечення. 

Ф.Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 59; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1941-1944 рр. 

Общинне господарство с. Великі Гирла 
Розпорядження Нововоронцовської районної земельної управи, наказ Золотобалківського опорного 

пункту. 
Звіти про розвиток тваринництва. 
Фінансові звіти, інвентарний опис майна. 
Відомості на видачу сільгосппродукції німецьким військовим частинам. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, журнал розрахунків, табелі 

нарахування трудоднів. 
Общинне господарство № 1 с. Гаврилівка 

Розпорядження районної земельної управи. 
Інвентарні описи худоби, акти падежу худоби і птиці, посвідчення якості насіння. 
Списки, відомості на видачу продовольства, фуражу членам господарства. 
Общинне господарство № 2 с. Гаврилівка 

Інвентарні описи поголів’я худоби і птиці. 
Общинне господарство № 1 с. Осокорівка  

Розпорядження Нововоронцовського опорного пункту, сільської управи. 
Фінансові звіти, акти ревізії матеріальних ресурсів. 
Акти падежу худоби і птиці, щоденники молотьби. 
Списки, відомості на видачу продовольства, фуражу, посівного матеріалу членам господарства, 

табелі нарахування трудоднів. 
Общинне господарство № 2 с. Осокорівка 

Розпорядження опорного пункту.  
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Відомості про планування, проведення сільгоспробіт, посівні площі, урожайність сільгоспкультур, 
розвиток тваринництва.  

Фінансові звіти, інвентарні описи сільгосптехніки, поголів’я худоби. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 1 с. Фирсівка 

Накази, розпорядження районної та районної земельної управ, опорного пункту.  
Відомості про проведення сільгоспробіт, виробництво та реалізацію сільгосппродукції. 
Фінансові звіти, інвентарні описи майна, поголів’я худоби, акти падежу худоби і птиці.  
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства. 

Ф.Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної 
контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції. 

Ф.Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942 р. 

Відомості на здачу шкіри. 

Ф.Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 181; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 181; 1941-1943 рр. 

Генічеська сільська управа  
Общинне господарство «Степова Україна»  

Розпорядження сільгоспкоменданта району, Генічеської районної і сільської управ. 
Відомості про збір врожаю, здачу сільгосппродукції, рух зернової продукції, стан тваринництва і 

громадського харчування. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості про продаж сільгосппродукції німецьким військовим частинам. 
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати, продовольства, фуражу членам господарства, табелі 

обліку трудоднів. 
Новогригорівська сільська управа 
Общинне господарство «Бойовий № 54» 

Акт інвентаризації майна. 
Общинне господарство «Глибокий яр» 

Відомості про використання орної землі, витрати кормів; зерновий баланс. 
Інвентарний опис будівель, сільгосптехніки, худоби. 
Общинне господарство «Західний» 

Зведення про врожайність сільгоспкультур, наявність фуражу. 
Общинне господарство «Подовий» 

Відомості перепису населення. 
Общинне господарство «Сокологірне» 

Зведення про стан господарства, врожайність сільгоспкультур. 
Новодмитрівська сільська управа 
Общинне господарство «Сиваш» 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства. 
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Новоіванівська сільська управа 
Общинне господарство «Вільне» 

Накази, постанови, розпорядження сільгоспкоменданта району, районної і сільської управ. Звернення 
районного старости про створення батальйонів добровольців.  

Відомості, зведення про проведення сільгоспробіт, рух зернової продукції, фуражу, продовольства, 
розвиток тваринництва.  

Відомості обліку молоді. 
Новоолексіївська сільська управа 
Общинне господарство с. Нова Олексіївка 

Розпорядження районної земельної управи, сільської управи. 
Список громадян 1922-1925 років народження. 
Общинне господарство «Нове життя» 

Постанови, розпорядження, оголошення районної, сільської управ. 
Відомості, зведення про проведення сільгоспробіт, рух зернової продукції, стан тваринництва ремонт 

сільгосптехніки.  
Зведення про проведення сільгоспробіт, рух зернової продукції, стан тваринництва, ремонт 

сільгосптехніки. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства. 
Общинне господарство «Перебудова» 

Накази районного старости, розпорядження сільгоспкоменданта району, районної управи.  
Відомості про проведення сільгоспробіт, реалізацію сільгосппродукції, витрати кормів та посівного 

матеріалу. Акти купівлі сільгоспреманенту, ревізії зернової продукції. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства і фуражу членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство «Приазовський» 

Наказ головнокомандувача Кримської армії про мобілізацію населення, розпорядження 
сільгоспкоменданта району, сільської управи. 

Общинне господарство «Хвиля» 
Розпорядження районної, районної земельної, сільської управ. 
Звіти, зведення про проведення сільгоспробіт, рух зернових культур, стан тваринництва, перепис 

худоби.  
Посередницькі доручення біржі праці. Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості нарахування зарплати, податків, на видачу зернової продукції членам господарства, табелі 

обліку трудоднів. 
Риковська сільська управа 
Общинне господарство «Колос» 

Розпорядження сільської управи про реєстрацію евакуйованих, стягнення податків, обробку землі; 
листування з нею про проведення сільгоспробіт, здачу сільгосппродукції, відправку громадян до 
Німеччини.  

Акти обстеження майнового стану малозабезпечених членів господарства. 
Общинне господарство «Українка» 

Накази, розпорядження військового і сільськогосподарського комендантів району, районної, 
сільської управ, про проведення сільгоспробіт, здачу сільгосппродукції, надання робочої сили, відправку 
громадян до Німеччини. 

Стокопанівська сільська управа 
Общинне господарство «Великий» 

Відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство «Вишневий» 

Звернення Генічеського окружного комісара, розпорядження районної, районної земельної управ. 
Листування з сільгоспкомендантом району, головним агрономом.  

Общинне господарство «Відродження» 
Розпорядження сільгоспкоменданта району.  
Відомості, листування з районною земельною та сільською управами про проведення сільгоспробіт, 

рух зернової продукції, стан тваринництва. 
Особові рахунки, відомості на видачу продовольства і фуражу членам господарства. 
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Общинне господарство с. Драгоманівка 
Розпорядження районної земельної управи про планування посівів, облік худоби і птиці; звернення 

районного старости про збір теплого одягу для вермахту. 
Зведення про стан тваринництва. 
Списки мобілізованих до вермахту. 
Общинне господарство «Заточний» 

Розпорядження районної земельної, сільської управи.  
Плани, відомості про використання орної землі, виконання польових робіт, здачу сільгосппродукції, 

витрачання кормів, надання допомоги евакуйованим. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки малозабезпечених, відомості на видачу зерна, продовольства, фуражу членам господарства, 

табелі обліку трудоднів. 
Чонгарська сільська управа 
Общинне господарство «Нова праця» 

Розпорядження Генічеського окружного комісара, районної управи. Листування з сільською управою 
про організацію допомоги евакуйованим. 

Юзкуйська сільська управа 
Общинне господарство «Блакитне» 

Розпорядження головного агронома про розділ землі. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки членів господарства. 
Общинне господарство «Зелений Яр» 

Зведення про рух зернової продукції, фуражу. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство «Придоріжжя» 

Розпорядження, відомості районної земельної, сільської управ. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу продовольства і фуражу членам господарства. Списки евакуйованих. 
Общинне господарство «Приморський» 

Плани здачі сільгосппродукції, листування з сільгоспкомендантом району, головним агрономом, 
сільською управою про проведення сільгоспробіт. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки членів господарства. 
Общинне господарство Юзкуйської сільської управи 

Розпорядження районної земельної управи. 
Відомості на видачу зарплати, зерна членам господарства, табелі обліку трудоднів. 

Ф.Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 10; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1942-1943 рр. 

Великоблаговіщенська сільська управа 
Общинне господарство № 49 с. Велика Благовіщенка 

Акти перевірок, посвідчення якості насіння сільгоспкультур. 
Горностаївська сільська управа 
Общинне господарство № 57 с. Горностаївка 

Листування з районною земельною управою з адміністративно-господарських питань. 
Списки, облікові картки, відомості на видачу зарплати, продовольства і фуражу членам господарства. 
Каїрська сільська управа 
Общинне господарство № 10 с. Каїри 

Розпорядження Горностаївської районної управи. 
Акти перевірок якості насіння. Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу зарплати, продовольства і фуражу членам господарства, табелі обліку 

трудоднів. Списки громадян, проживаючих на території господарства.  
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Маринська сільська управа 
Общинне господарство № 29 с. Маринське 

Розпорядження Каховської окружної, Горностаївської районної, Маринської сільської управ.  
Відомості про наявність і рух сільгосппродукції, ремонт сільгосптехніки. Договори на виконання 

робіт, акти на помел зерна. 
Відомості на видачу зарплати, продовольства і фуражу членам господарства. 
Списки втікачів. 

Ф.Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної 
контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 
Справ: 1; 1942-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1944 рр. 

Накази по пункту. План збирання зернових культур. 
Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 18; 1942-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1942-1944 рр. 

Касова книга. Щоденні оборотні відомості. Меморіальні, прибуткові та видаткові ордери, платіжні 
доручення, квитанції, чеки.  

Заяви установ про надання кредитів. Зразки підписів керівників і старших бухгалтерів установ.  
Листування з Великоолександрівським відділенням банку про порядок переказів. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам банку та установ району. 

Ф.Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1943 рр. 

Накази, розпорядження Генічеської районної земельної управи про роботу ветеринарних пунктів, з 
особового складу. Накази районного ветлікаря про проведення профілактичних протиепідемічних 
заходів. 

Ф.Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 70; 1939-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 70; 1939-1943 рр. 

Раденська сільська управа 
Общинне господарство № 24  

Розпорядження Олешківської районної земельної, сільської управ, опорного пункту. 
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Старомаячківська сільська управа 
Общинне господарство с. Стара Маячка 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 2 

Розпорядження районної земельної управи. 
Відомості про витрачання посівного матеріалу, помел зерна, облік худоби; акти передавання худоби 

іншому господарству. Договори про бавовняне виробництво. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу зарплати, продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 5 

Накази, розпорядження сільгоспкоменданта району, районної земельної управи. 
Звіти про переробку молочної продукції, відомості про витрачання кормів. 
Документи бухгалтерського обліку.  
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 45 

Документи бухгалтерського обліку. 
Видачі на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 46 

Документи бухгалтерського обліку. Відомості витрачання кормів. 
Видачі на видачу зарплати, продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Чалбурдянська сільська управа 
Общинне господарство № 19 

Розпорядження районної земельної управи.  
Звіти про проведення сільгоспробіт, урожайність сільгоспкультур, стан тваринництва. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Видачі на видачу зарплати, продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 

Ф.Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Розпорядження сільгоспкоменданта району.  
Відомості про стан тваринництва, хід збирання врожаю по общинних господарствах опорного 

пункту, їх штатний склад. 
Список цінностей, вилучених окупаційною владою в общинних господарствах. 

Ф.Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942 р. 

Відомості про переробку зерна, рух хліба на пекарні. Акти вилучення борошна в населення. 
Меморіальні ордери.  
Списки, табелі обліку роботи працівників пекарні.  

Ф.Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 3; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1943 р. 

Розпорядження окупаційної влади України, сільгоспкоменданта району про насадження лісосмуг, 
збирання бавовни. 

Відомості та листування про хід сівби.  
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Відомості про хід посіву і збирання врожаю, стан тваринництва, вилучення зерна німецькими 
військовими частинами, наявність продуктів харчування, живої тяглової сили, сільгоспреманенту в 
общинних господарствах опорного пункту. 

Списки членів господарств 1922-1925 років народження, табелі обліку трудоднів. 

Ф.Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 
Справ: 19; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 19; 1943 р. 

Протоколи судових засідань, допитів підсудних, рішення суду. Заяви потерпілих. 

Ф.Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих 
товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 8; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1942-1943 рр. 

Розпорядження Генічеської райспоживспілки, листування з нею і агроконторою про постачання 
овочів і яєць для вермахту. 

Звіти про товарообіг, відомості про закупівлю, акти на здачу продуктів в сільпо, рахунки на 
відпущені товари.  

Відомості про наявність садів в общинних господарствах.  
Списки працівників. 

Ф.Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Заяви установ та фізичних осіб про направлення на роботу, посередницькі доручення.  

Ф.Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки 
(Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 
Справ: 8; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1941-1943 рр. 

Накази начальника. 
Касові книги. Книга видачі будматеріалів. Розносна книга. 
Списки працівників. Листування з Олешківською міською управою про прийом на роботу.  

Ф.Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського 
(Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Акти ревізій установ м. Олешки. 
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Ф.Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної земельної 
управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941 р. 

Заяви старост сільськогосподарських общин. 
Витратно-прибуткові ордери. 
Списки працівників комендатури, Олешківського лісництва.  

Ф.Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв'язку Олешківської міської управи, м. Олешки 
(Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Витяги з протоколів засідань Олешківської міської управи. 
Штатні розписи, списки працівників, заяви про прийом на роботу. 

Ф.Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) 
Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 11; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1941-1943 рр. 

Розпорядження Рейхскомісара України про ціни на круглий і пиляний ліс, Олешківської районної 
управи про помел зерна і збір металобрухту для потреб вермахту.  

Розпорядження начальника про обстеження і вирубку лісів. Плани лісових площ, облікові відомості, 
листування з поліцією про охорону лісу.  

Відомості про постачання деревоматеріалу німецьким військовим частинам. 
Накази інспектора лісів м. Олешки з особового складу, списки працівників Олешківського, 

Голопристанського, Копанівського лісництв. Листування з біржею праці про прийом і звільнення 
працівників.  

Ф.Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 15; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1941-1943 рр. 

Розпорядження Голопристанської районної управи, листування з нею про відпуск курортного 
реманенту, матеріалів установам і фізичним особам. 

Опис майна курорту. Документи бухгалтерського обліку. Акти інвентаризації матеріальних цінностей 
приймання-передавання майна та каси курорту, ревізії стану бухгалтерського обліку підсобного 
господарства. 

Списки, облікові картки працівників курорту і підсобного господарства, табелі обліку роботи. 

Ф.Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 4; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1941-1942 рр. 

Замовлення, наряди, табелі обліку робіт.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки робітників. 
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Ф.Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1942 р. 

Відомості розподілення земельних фондів по секторах землекористувачів. 
Списки спеціалістів сільського господарства району. 

Ф.Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 5; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1942-1943 рр. 

Розпорядження Голопристанської районної управи.  
Відомості про рух медикаментів, збирання врожаю по господарствах ветеринарних дільниць. 

Кошторис на відпущені медикаменти. 
Списки працівників ветпунктів. 

Ф.Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 6; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1941-1944 рр. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам, табелі обліку ручних робіт. 

Ф.Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Виписка з наказу окупаційної влади Голопристанського району про податки і збори з населення.  
Договори на постановку концертів та п'єс. Акти на продані квитки. Авансовий звіт. 
Опис майна кінотеатру. 
Списки артистів, учасників концертів Голопристанського драмгуртка. 

Ф.Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 41; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1941-1943 рр. 

Великокардашинська сільська управа 
Общинне господарство «П’ятирічка»  

Розпорядження Голопристанської районної управи, сільгоспкоменданта району. 
Голопристанська сільська управа 
Общинне риболовецьке господарство «Хвиля»  

Документи бухгалтерського обліку.  
Відомості на здачу риби, видачу продовольства членам господарства.  
Долматівська сільська управа 
Общинне господарство «Робітник»  

Документи бухгалтерського обліку.  
Відомості на видачу продовольства та фуражу членам господарства. 
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Новозбур’ївська сільська управа 
Общинне господарство «Червоний жовтень» 

Акти здачі сільськогосподарської продукції румунськими військовими частинами. 
Документи бухгалтерського обліку.  
Відомості на видачу продовольства та фуражу членам господарства. 
Облойська сільська управа 
Общинне господарство «До кращого життя»  

Документи бухгалтерського обліку.  
Списки, відомості на видачу посівного матеріалу і продовольства членам господарства, табелі обліку 

трудоднів. 

Ф.Р-1479 Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників 
на території Херсонської області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 166; 1944-1945, 1965-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 166; 1944-1945, 1965-1967 рр. 

Постанова начальника Управління НКВС УРСР по Херсонській області про створення експертної 
комісії. Вказівки, інструкції про облік та оцінювання збитків, заподіяних під час нацистської окупації. 

Зведені відомості, доповіді, доповідні записки, акти про збитки, заподіяні населенню, народному 
господарству, організаціям, установам і підприємствам області, чисельність загиблих. 

Довідки про окупацію території Херсонської області нацистськими військами. Список населених 
пунктів із відомостями про час окупації та звільнення. 

Списки, відомості про нацистських злочинців і осіб, які співробітничали з ними. 
Карта мережі підпільних комсомольських організацій, що діяли на окупованій території України 

протягом 1941-1944 рр. (фотокопія). 
м. Херсон 

Зведення, протоколи допитів свідків, акти про масові злодіяння, розстріл та знущання над 
військовополоненими, євреями, громадянами м. Херсон; про збитки, заподіяні румунсько-нацистськими 
окупантами населенню, окремим організаціям, установам і підприємствам в м. Херсон, Каховському 
районі. 

Списки розстріляних жителів м. Херсон (фотокопія). Перелік документів, знайдених серед останків 
євреїв, розстріляних у м. Херсон у 1941 р. 

Списки злочинців.  
Акт судово-медичної експертизи кісткових останків військовополонених та матросів, знайдених в 

районі Херсонського заводу карданних валів; протоколи опитувань свідків (1945). 
Фотознімки, акти судово-медичної експертизи останків жертв нацизму в м. Херсон, виявлених при 

ритті котловану в районі Херсонського пивзаводу; спогади, протоколи опитувань очевидців катувань 
(1965-1967). 

Бериславський район 
Зведення, акти про злодіяння нацистських окупантів. 
Список громадян, примусово вигнаних до Німеччини. Список злочинців. 
Білозерський район 

Заяви, розрахунки, акти про збитки, заподіяні населенню і колгоспам; реєстри актів про збитки. 
Великолепетиський район 

Акти про масові злодіяння та знущання нацистських окупантів над населенням району. Акти про 
документальні збитки, заподіяні архівним установам.  

Списки громадян, розстріляних та примусово вигнаних до Німеччини. 
Великоолександрівський район 

Зведення, протоколи опитувань, акти про масові злодіяння нацистських окупантів. 
Список громадян, примусово вигнаних до Німеччини. Списки злочинців. 
Генічеський район 

Зведення, акти про злодіяння нацистських окупантів. 
Списки злочинців. 
Голопристанський район 

Довідка про окупацію району. Акти про знущання та збитки, заподіяні населенню.  
Списки громадян, загиблих та закатованих німецькими окупантами, сиріт; перелік братських могил 

Голопристанської сільради. 
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Списки розкуркулених, позбавлених виборчих прав, німецьких сімей району. Листування з 
сільвиконкомами про облік засуджених радянських громадян. 

Горностаївський район 
Рішення Горностаївського райвиконкому про перейменування ряду населених пунктів району. 
Зведення, акти про збитки, заподіяні населенню і колгоспам.  
Довідки, листування про переселення громадян. Список громадян, примусово вигнаних до 

Німеччини. Списки злочинців. 
Іванівський район 

Зведення, протоколи опитувань, акти про масові злодіяння нацистських окупантів,  
Список громадян, розстріляних та примусово вигнаних до Німеччини. Списки злочинців. 
Каланчацький район 

Акти про збитки, заподіяні населенню і колгоспам. 
Калініндорфський (Калінінський) район 

Зведення, розрахунки, акти про масові злодіяння нацистських окупантів, збитки, заподіяні населенню 
і колгоспам. 

Списки розстріляних євреїв та членів їх сімей. 
Каховський район 

Зведення, заяви, акти про масові злодіяння нацистських окупантів, збитки, заподіяні населенню. 
Нижньосірогозький район 

Зведення, акти про масові злодіяння нацистських окупантів. 
Списки злочинців. 
Новотроїцький район 

Зведення, розрахунки, акти про масові злодіяння нацистських окупантів, збитки, заподіяні населенню 
і колгоспам.  

Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини, репатрійованих; осіб, що співробітничали з 
окупаційною владою.  

Сиваський район 
Зведення, протоколи опитувань, акти про масові злодіяння нацистських окупантів, збитки, заподіяні 

населенню. Довідки про розстріл циганських сімей. 
Скадовський район 

Зведення, протоколи допитів, заяви громадян про примусове вигнання до Німеччини і розстріл їхніх 
родичів. 

Список громадян, примусово вигнаних до Німеччини. Списки злочинців. 
Херсонський район 

Акти про збитки, заподіяні населенню і колгоспам. 
Цюрупинський район 

Списки розстріляних громадян с. Великі Копані; тих, що виїхали на роботу до Німеччини; осіб, що 
співробітничали з окупаційною владою.  

Чаплинський район 
Акти про збитки, заподіяні населенню і колгоспам. 

Ф.Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 4; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1941-1943 рр. 

Музиківська сільська управа  
Общинне господарство «Хлібороб»  

Документи бухгалтерського обліку. 
Тягинська сільська управа 
Общинне господарство «Кодима» 

Інвентарний опис майна. 
Общинне господарство с. Орлове 

Документи бухгалтерського обліку. 
Табелі обліку трудоднів. 
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Ф.Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 86; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1941-1943 р. 

Общинне господарство с. Антонівка 
Списки членів. 
Другоолександрівська сільська управа 
Общинне господарство «Атамань» 

Накази, розпорядження Каланчацької районної, районної земельної, сільської управ.  
Акти перевірок сільгоспробіт, падежу худоби. 
Відомості на видачу продовольства членам господарства. 
Общинне господарство «Атамань № 1» 

Зведення про помел зерна. 
Земельне товариство «Атамань № 2» 

Накази, розпорядження сільгоспкоменданта району, районної земельної управи. 
Відомості про планування посівів, здачу сільгосппродукції, заготівлю бавовни. Акти обстеження 

посівів, аналізу насіння. 
Табелі обліку трудоднів. 
Каланчацька сільська управа 
Общинне господарство № 4 

Розпорядження районної управи. 
Відомості про заготівлю палива для військових частин, проведення сільгоспробіт. Акти обстеження 

посівів.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу продовольства членам господарства. 
Общинне господарство № 5 

Документи бухгалтерського обліку. 
Общинне господарство № 6 

Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу продовольства членам господарства. 
Общинне господарство № 7 

Акти прийому-здачі сільгосппродукції. Інвентарні описи худоби. 
Відомості на видачу продовольства та фуражу членам господарства.  
Общинне господарство № 8 

Розпорядження районної земельної управи про облік присадибних ділянок.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство № 9 

Відомості на видачу фуражу членам господарства. 
Общинне господарство «Нове життя» 

Документи бухгалтерського обліку. 
Акти приплоду та падежу худоби.  
Керменчицька сільська управа 
Общинне господарство № 2 

Накази, розпорядження районної, районної земельної, сільської управ.  
Протоколи сходів членів господарства.  
Відомості про проведення сільгоспробіт, використання присадибних ділянок, здачу 

сільгосппродукції, стан та розвиток тваринництва. Акти падежу худоби.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу зарплати, продовольства, зерна членам господарства, табелі обліку трудоднів. 

Список остарбайтерів. 
Общинне господарство № 3 

Накази, розпорядження Каховського окружного комісара, районної, районної земельної, сільської 
управ, сільгоспкоменданта району. 
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Плани посіву і здачі зернових. Відомості про проведення сільгоспробіт, стан та розвиток 
тваринництва, обмір присадибних ділянок. Посвідчення якості насіння. Інвентарний опис худоби. 

Заяви членів господарства про надання житла.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства і посівного матеріалу членам господарства, табелі обліку 

трудоднів. 
Новокиївська сільська управа 
Общинне господарство № 1 

Документи бухгалтерського обліку.  
Відомості на видачу продовольства та фуражу членам господарства.  
Общинне господарство № 2 

Документи бухгалтерського обліку. 
Новоолександрівська сільська управа 
Земельне товариство «Буг-Спиридонівка»  

Накази, розпорядження районної, сільської управ.  
Відомості на видачу продовольства членам господарства. 
Новоолексіївська сільська управа 
Общинне господарство «Весела» 

Розпорядження сільгоспкоменданта району.  
Відомості про проведення сільгоспробіт, посів та здачі сільгоспкультур. 
Відомості на видачу посівного матеріалу членам господарства. 
Общинне господарство «Щастя в праці» 

Інвентарні описи худоби та сільгосптехніки. Акти продажу сільгосппродукції румунським та 
німецьким військовим частинам, падежу худоби. 

Олексіївська сільська управа 
Общинне господарство «Олексіївка» 

Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу продовольства та фуражу членам господарства. 
Общинне господарство «Рибалка» 

Розпорядження районної управи. 
Відомості про проведення сільгоспробіт, планування посівів та норми здачі сільгосппродукції, вилов 

риби, ремонт сільгосптехніки. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 
Общинне господарство «Червоний селянин» 

Накази, розпорядження районної земельної, сільської управ. 
Протоколи сходів громадян с. Олексіївка. 
Відомості про проведення сільгоспробіт, здачу сільгосппродукції, ремонт сільгосптехніки. Акти 

падежу худоби. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки, відомості на видачу зарплати, продовольства членам господарства, табелі обліку трудоднів. 

Ф.Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав 
Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 21; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1941-1944 р. 

Посвідчення, тимчасові посвідчення на проживання, пропускні свідоцтва, реєстраційні картки 
громадян м. Берислав. 
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Ф.Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав Бериславського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Заяви про надання роботи, бажання виїхати на роботу до Німеччини та надання матеріальної 
допомоги сім'ям. 

Направлення на роботу, листування з керівниками підприємств про переміщення працівників, 
посередницькі доручення. 

Відомості про рух населення по Качкарівській сільській управі. 

Ф.Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 20; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1941-1944 рр. 

Накази, розпорядження Миколаївської окружної контори заготівель і збуту про постачання вермахту, 
порядок відвантаження і відправлення товарів до Німеччини, листування з нею про ціни на продукти. 

Списки сільрад, населених пунктів і колгоспів Бериславського району. 
Журнал пропозицій представників окружної контори. Акти на виконані роботи, прийом і здачу 

матеріалів, падіж худоби. Договори, зобов'язання майстрів на навчання учнів. Табелі обліку роботи. 
Список жителів м. Берислав; списки громадян сіл Вільхівка і Кінський Загін, примусово вигнаних до 

Німеччини. 
Документи бухгалтерського обліку. Відомості на виплату грошей за здані овочі.  
Відомості про рух кадрів, списки, особові картки, автобіографії працівників. 

Ф.Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, 
м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1942 р. 

Картки аналітичного обліку. Книга особових рахунків. 

Ф.Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Заяви, відомості на видачу одноразової допомоги.  
Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав 
Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Відомості надходження товарів. Прибуткові та видаткові ордери. 
Списки працівників. 
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Ф.Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 67; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1941-1943 рр. 

Бериславська районна управа 
Зведення про чисельність населення по сільських управах району. Довідки про реєстрацію населення. 

Відомості про рух товарів. 
Списки працівників по установах і господарствах, старост, поліцейських та членів їх сімей, 

управлінського апарату колгоспів, колишніх куркулів, що повернулися до колгоспів, остарбайтерів. 
Паспорти, свідоцтва про народження, посвідчення, довідки громадян.  

Зведення про нарахування зарплати та видачу допомоги. Відомості про видачу допомоги сім’ям 
остарбайтерів. Довідки, картки на отримання хліба та борошна. Облікові картки безробітних. 

Генічеська районна управа 
Накази, циркуляри сільгоспкоменданта району, районної та районної земельної управ, агроконтори. 
Зведення, відомості про проведення сільгоспробіт, площі посіві, охорону угідь від підпалів. 
Відомості про сплату податків членами сільських общин. 
Документи бухгалтерського обліку.  
Відомості на натуральні та грошові виплати членам артілі ім. Карла Маркса. 
Голопристанська районна управа 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри Рейхскомісара України, Олешківського окружного 
комісара, районної управи. 

Довідка про соціально-економічний стан району. Виписки з протоколів засідань сільських управ, 
листування з ними про медичне та ветеринарне обслуговування, стан пожежної безпеки, організацію 
пожежних команд.  

Протоколи допитів громадян, які подали заяви до поліції. Журнал щоденного обліку роботи 
Чулаківської сільської поліції.  

Статут районного доброчинного товариства. Документи про збір речей і продуктів для найбіднішого 
населення. 

Заяви про надання роботи. Списки остарбайтерів, заяви, характеристики бажаючих виїхати на роботу 
до Німеччини. 

Заяви про повернення конфіскованих радянською владою будинків, квартир; документи про 
повернення будівель розкуркуленим. 

Списки працівників управи, поліції, сільських старост, священиків, власників велосипедів; 
військовополонених громадян с. Стара Збур’ївка, що не підлягають наділенню землею; громадян 
Новофедорівської сільської управи, які продали хліб державі.  

Списки, відомості про чисельність загиблих німецьких та румунських військовослужбовців та місця 
їх поховання. 

Горностаївська районна управа 
Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, оголошення районної та районної земельної управ.  
Списки громадян, сільських старост, військовополонених, завербованих на роботу до Німеччини. 

Заяви, посвідчення громадян. Списки на помел зернових. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Іванівська районна управа 

Розпорядження, циркуляри управи. 
Довідки про роботу. Норми, звіти, відомості про оподаткування колгоспів, райконтор. 
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості нарахування зарплати працівникам управи, районних контор, вчителям; допомоги 

евакуйованим, отримання продовольчих пайків. Список працівників поліції. 
Каланчацька районна управа 

Накази, постанови, розпорядження начальника поліції, Міністра фінансів Рейхскомісаріату Україна, 
районної управи.  

Посімейні списки населення. Списки остарбайтерів, відомості про надання допомоги їхнім сім'ям, 
пенсіонерам, інвалідам. Заяви на отримання пенсії. Списки громадян на отримання продуктів 
харчування. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості нарахування зарплати працівникам районних контор. 
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Каховська районна управа 
Пам’ятка про невідкладні завдання в роботі голів районів і міст.  
Протокол засідання районної управи. 
Списки бажаючих виїхати на роботу до Німеччини та членів їх сімей, працівників районних контор і 

підприємств, військовополонених, осіб без документів. 
Заяви про виділення присадибних ділянок. 
Нижньосірогозька районна управа 

Циркуляр райспоживспілки про обов’язкову здачу артілями вовни.  
Звіт про роботу управи.  
Списки, довідки про народження, шлюб і смерть. 
Відомості на видачу зарплати, пайків працівникам. 
Нововоронцовська районна управа 

Циркуляри відділу сільського господарства Миколаївського генералкомісаріату. 
Накази завідувача районної земельної управи з особового складу. 
Листування з Миколаївською обласною, Нововоронцовською районною конторами «Заготскот» про 

заготівлю худоби та кормів. Списки членів общинних господарств, в яких конфісковано худобу. 
Сиваська районна управа 

Наказ, відозва районного старости про свободу віросповідання, добровільний збір коштів на 
допомогу вермахту.  

Списки остарбайтерів. 
Скадовська районна управа 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Олешківського окружного комісара, районної та районної 
земельної управ, листування з сільуправами. 

Акти забою худоби, списання бавовни, відомості отримання платні за реалізацію продуктів. 
Документи бухгалтерського обліку.  
Штатні розписи районної, сільських управ, шкіл, лікарень, фельдшерських пунктів.  
Списки громадян на отримання присадибних ділянок.  
Відомості нарахування зарплати працівникам районних контор. Відомості на видачу авансу 

бажаючим виїхати на роботу до Німеччини. 

Ф.Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, 
м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 7; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1941-1943 рр. 

Звіти, листування з сільськогосподарським і торговельним відділами Миколаївського 
генералкомісаріату, районними земельними управами про розвиток шовківництва і тутівництва. 

Листування з Херсонською біржею праці про направлення на роботу.  
Документи бухгалтерського обліку.  
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам.  

Ф.Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак 
Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Відомості надходження вовни з общинних господарств. 
Документи бухгалтерського обліку.  
Списки працівників.  
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Ф.Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 105; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1941-1943 рр. 

Накази, розпорядження рейхскомісара України, миколаївського генералкомісара про впорядкування 
населених пунктів, пільги для німецького населення, облік військовозобов’язаних, порядок 
оподаткування.  

Накази, розпорядження районних і районних земельних управ, листування з ними, 
сільгоспкомендатурами, поліцією, общинними господарствами про проведення сільськогосподарських і 
ремонтно-будівельних робіт, боротьбу зі спекуляцією, встановлення комендантської години, 
забезпечення паливом та м’ясом військових частин, порядок відправки людей до Німеччини, прописку 
прибулих, паспортизацію впорядкування записів актів громадянського стану.  

Розпорядження польових комендатур про організацію української поліції, здачу населенням зброї та 
військового спорядження.  

Накази, розпорядження, протоколи засідань сільських управ про планування посівів, стягнення 
податків, вербування на роботу до Німеччини, стягнення за невихід на роботу.  

Зведення, відомості про виконання планів польових робіт, допомогу сім’ям остарбайтерів. Відомості 
перепису населення, худоби і птиці. Звіти про розвиток тваринництва, акти обстеження общинних 
господарств, конфіскації общинної худоби. Списки господарств, постраждалих від неврожаю (1942). 

Списки членів общинних господарств, молоді, службовців, поліцейських, остарбайтерів, 
військовополонених, спеціалістів, орендарів землі, куркулів, рибалок. Заяви про наділення землею. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості нарахування і видачі зарплати працівникам сільських управ, обліку трудоднів. 

Ф.Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак Каланчацького 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942 р. 

Документи бухгалтерського обліку. Рахунки за відпущені товари. 

Ф.Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 
Справ: 52; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 52; 1941-1943 рр. 

Розпорядження Нижньосірогозької районної і сільських управ, районної поліції, сільгоспкомендатур 
про планування і проведення сільгоспробіт, заборону користуватися довоєнними шкільними 
підручниками, обов'язкову здачу зброї. 

Плани посівів і здачі сільгоспкультур, акти обстеження посівів, вибраковки худоби, ремонту доріг. 
Відомості перепису населення, інвентаризації худоби, птиці, сільгоспреманенту. Щоденники обмолоту 
зерна, табелі обліку робіт. 

Списки членів общинних господарств, одноосібників, спеціалістів, військовополонених. Списки 
народжених, одружених і померлих по с. Новопетрівка. Списки остарбайтерів Верхньосірогозької 
сільської управи. 

Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Таблиці спостережень за температурами повітря і ґрунту. 
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Ф.Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, 
с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 
Справ: 15; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1942-1943 рр. 

Розпорядження, інструкції Кримської, Мелітопольської насіннєвих контор про порядок прийому, 
складання і зберігання сортового насіння.  

Плани сівби і розподілу насіннєвого матеріалу по районах, звіти про надходження, наявність і 
реалізацію насіння, рух тари. Акти здачі зерна общинними господарствами, апробації насіння, 
обстеження посівів. Посвідчення якості насіння.  

Штатні розписи, акт фінансово-господарської ревізії, документи бухгалтерського обліку. 
Списки працівників Зеленотропинської і Голопристанської насіннєвих баз. 

Ф.Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 108; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 108; 1941-1943 рр. 

Накази, розпорядження Скадовської районної і районної земельної управи, сільгоспкомендатур про 
планування і проведення сільгоспробіт, строки та норми здачі продуктів для потреб вермахту. 

Звіти про роботу, табелі обліку робіт, щоденники обмолоту зерна. Інвентаризаційні відомості худоби 
і птиці. Акти приплоду, забою і падежу худоби, апробації посівного матеріалу, конфіскації коней для 
армії.  

Списки членів общинних господарств, примусових переселенців з Донбасу і Кавказу.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність, документи бухгалтерського обліку. Вимоги на видачу 

продуктів, фуражу, пального, поросят членам господарств. 

Ф.Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської 
обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Відомості про заготівлю вовни, акти прийому-здачі худоби і свиней.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Списки працівників. 

Ф.Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Дніпропетровської області 
Справ: 38; 1928-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1928-1935 рр. 

Інструкції Центральної партизанської комісії при ВУЦВК про порядок виявлення і перевірки 
колишніх червоногвардійців і партизанів.  

Постанови, протоколи засідань Дніпропетровської обласної, районної партизанських комісій.  
Списки, особові справи колишніх червоних партизанів і червоногвардійців. 
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Ф.Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району 
Дніпропетровської області 
Справ: 219; 1922-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 219; 1922-1935 рр. 

Постанови Дніпропетровського обласного виконкому і партизанської комісії.  
Протоколи засідань Мелітопольської окружної, районної партизанських комісій.  
Списки, особові справи колишніх червоних партизанів. Довідки, посвідчення, листування про 

встановлення статусу колишніх червоних партизанів.  

Ф.Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області 
(період нацистської окупації) 
Справ: 10; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1942-1943 рр. 

Заяви громадян району про отримання посвідчень особи. 

Ф.Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 26; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1942-1943 рр. 

Звіти, відомості про прийом і здачу сільгосппродуктів, акти забою птиці. Документи бухгалтерського 
обліку. Списки здавальників яєць.  

Відомості нарахування і видачі зарплати працівникам торгівлі і підприємств харчової промисловості. 

Ф.Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 45; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1941-1943 рр. 

Накази, розпорядження Сиваської районної і сільських управ, агроконтори про планування і 
проведення сільгоспробіт, вирощування бавовни, стягнення податків, мобілізацію населення на роботу 
до Німеччини.  

Звіти про стан тваринництва. Акти апробації посівного матеріалу, падежу і вибраковки худоби, 
витрачання кормів. Табелі обліку робіт. 

Списки членів общинних господарств, примусових переселенців. Списки остарбайтерів с. Сиваші.  
Документи бухгалтерського обліку.  
Вимоги на видачу грошей і продуктів членам господарств. 

Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих 
товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Інвентаризаційні відомості про наявність товарів в магазинах товариства, акти купівлі-продажу 
товарів. Документи бухгалтерського обліку.  

Списки працівників товариства, членів сільської общини. 
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Ф.Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих 
товариств, с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 4; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1941-1943 рр. 

Статистичні фінансові звіти; акти, відомості на отримані товари. Документи бухгалтерського обліку. 
Списки працівників. 

Ф.Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1943 р. 

Циркуляри, звіти Товариства зернових підприємств України, листування з ним про витрачання 
паливно-мастильних матеріалів.  

Документи бухгалтерського обліку.  
Списки працівників. 

Ф.Р-1606 Общинне господарство № 7 Новокалузької сільської управи, с. Людмилівка 
Великоолександрівського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 5; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1942-1943 рр. 

Розпорядження сільгоспкоменданта району про планування і проведення сільгоспробіт, норми і 
строки здачі продукції.  

Щоденники обмолоту зерна. Акти приплоду, падежу, продажу худоби, витрачання продуктів і 
матеріалів.  

Списки членів господарства. 

Ф.Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Протоколи засідань правління.  
Заяви громадян про надання допомоги. Робітничі книжки і картки. 

Ф.Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка 
Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Книга реєстрації хворих. 

Ф.Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської 
районної сільськогосподарської комендатури, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Акти на проведені роботи. 
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Ф.Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка Чаплинського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Картки обліку остарбайтерів. 

Ф.Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 28; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1941-1943 рр. 

Заяви громадян, наради про підключення радіоточок. Абонентські картки радіослухачів.  
Акти купівлі, списання електроматеріалів і устаткування.  
Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 5; 1941-1943, 1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1941-1943, 1995 рр. 

Запити біографічного характеру. 
Інвентаризаційні відомості майна, акти на придбання матеріалів. Листування з міською управою та її 

фінвідділом про надання приміщення для архіву, затвердження кошторису видатків. 
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Спогади, фотографії про роботу архіву в роки ВВВ (1995). 

Ф.Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1943 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1943 р. 

Протоколи судових засідань, вироки у справах. Особисті документи підсудних. 

Ф.Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1942 рр. 

Витяги з наказів, акти на придбання будматеріалів. Кошториси на будівництво Херсонської 
ветеринарної лікарні.  

Відомості на видачу зарплати робітникам. 

Ф.Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих, 
с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 7; 1943-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1943-1944 рр. 

Списки районних установ, підприємств і організацій, які діяли під час окупації.  
Списки громадян, які були примусово вигнані або добровільно виїхали до Німеччини, примусових 

переселенців; розкуркулених, які повернулися під час окупації. 
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Ф.Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області 
Справ: 10; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1944-1945 р. 

Протоколи засідань. Заяви, акти обліку злочинів і збитків, заподіяних нацистськими окупантами 
населенню і колгоспам Іванівського та Нижньосірогозького районів, архівам установ Іванівського 
району.  

Списки громадян, які були примусово вигнані або добровільно виїхали до Німеччини, арештованих 
колгоспників. 

Ф.Р-1625 Іванівська районна райспоживспілка споживчих товариств, с. Іванівка Іванівського 
району Херсонської області 
Справ: 128; 1943-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1943-1962 рр. 

Постанови Херсонської обласної і районної споживспілок. Протоколи звітно-виборчих зборів 
уповноважених пайщиків, засідань правління райспоживспілки. Статистичні звіти про чисельність 
працівників, розміри товарообігу; звіти про відгодівлю худоби. 

Документи про будівництво торговельних точок в районі. 
Акти про збитки, заподіяні системі споживчої кооперації району під час нацистської окупації.  
Штатні розписи, листування з облспоживспілкою про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність. 
Списки працівників торговельних підприємств району. 

Ф.Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 
Справ: 54; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1941-1943 рр. 

Розпорядження Каховської районної і сільських управ про планування і проведення сільгоспробіт, 
боротьбу з партизанами.  

Звіти, зведення про хід весняних польових робіт, стан тваринництва. Табелі обліку робіт, акти 
обмолоту зерна.  

Документи бухгалтерського обліку.  
Списки, відомості на видачу продуктів, зерна і фуражу членам общинних господарств. 

Ф.Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941-1943 рр. 

Розпорядження, акти про конфіскацію майна. Заяви громадян. 

Ф.Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Каховка 
Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 16; 1941-1942 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1941-1942 рр. 

Рахунки установ району, шифри постачальницьких і торговельних організацій. Документи 
бухгалтерського обліку.  

Листування з Каховською районною управою, установами району з адміністративно-господарських 
питань.  

Відомості на видачу зарплати працівникам установ району. 
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Ф.Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції, с. Князе-Григорівка 
Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 194201943 рр. 

Щоденник поліції. Протоколи допитів громадян, звинувачених у крадіжках.  
Відомості на видачу допомоги від’їжджаючим на роботу до Німеччини. 

Ф.Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1; 1946-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1946-1947 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР про облік військовозобов’язаних, посилення 
боротьби із спекуляцією, проведення інвентаризації державного мобілізаційного резерву. 

Ф.Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Високопілля Високопільського району 
Дніпропетровської області 
Справ: 4; 1931-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1931-1935 рр. 

Розпорядження, вказівки, протоколи засідань Дніпропетровського обласного виконкому і 
партизанської комісії про ліквідацію партизанських комісій, поліпшення матеріально-побутових умов 
колишніх червоних партизанів і червоногвардійців. 

Список колишніх червоних партизанів району. Особова справа партизана О. І. Мосієнка. 

Ф.Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Новотроїцького району 
Дніпропетровської області 
Справ: 2; 1931-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1931-1935 рр. 

Постанова Президії ВУЦВК про організацію партизанських комісій. Вказівки, інструкції 
Дніпропетровського облвиконкому, витяги з протоколів засідань Новотроїцького райвиконкому про 
надання статусу колишніх червоних партизанів.  

Листування з Сиваською і Нижньосірогозькою районними партизанськими комісіями про 
пересилання особових справ.  

Списки, довідки колишніх червоних партизанів району. 

Ф.Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління (ДПУ) 
УСРР, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 1; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 

Списки осіб, які мають право на участь у з'їздах землевласників Мелітопольського повіту Таврійської 
губернії та обирати гласних повітових земських зборів (1890, 1900); суддів, осіб прокурорського нагляду 
і присяжних повірених Симферопольського окружного суду (1896) (копії). 
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Ф.Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, 
с. Ольгофельд (Ольгине) Високопільського району Дніпропетровської області 
Справ: 1; 1925-1926, 1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1926, 1932 рр. 

Протоколи загальних зборів членів общини. Листування з Високопільським райвиконкомом про 
реєстрацію про реєстрацію статуту.  

Анкета общини, списки засновників (1925-1926), членів общини (1932). 
Донесення, зведення інформаторів про політичні настрої пасторів. 

Ф.Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, 
м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 2; 1940-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1940-1943 рр. 

Облікові картки амбулаторних хворих. 

Ф.Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 91; 1923-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1923-1927 рр. 

Кримінальні, цивільні справи. 
Листування з дільничними народними судами про ведення касаційних справ.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1649 Уповноважений Одеської губернської ради народного господарства по Херсонському 
округу, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 10; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1922-1924 рр. 

Декрети, постанови РНК СРСР про території державних промислових підприємств і порядок плати за 
їх використання. Постанови, розпорядження Херсонського окрвиконкому, окружної економічної наради 
про денаціоналізацію промислових підприємств.  

Звіт про стан промисловості округу, облікові відомості, списки націоналізованих підприємств. 
Наказ уповноваженого про передачу маслозаводів в оренду колишнім власникам (1923), листування з 

губернським раднаргоспом і колишніми власниками про здачу підприємств в оренду.  
Списки власників, реєстраційні картки підприємств. 

Ф.Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Одеської області 
Справ: 20; 1929-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1929-1935 рр. 

Циркуляри ВУЦВК, Центральної партизанської комісії при ВУЦВК. Постанови, протоколи засідань 
Херсонського окружного і Одеського обласного виконкомів, обласної і районної партизанських комісій.  

Списки, особові справи, заяви, посвідчення колишніх червоних партизанів і червоногвардійців. 
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Ф.Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Катеринославської губернії  
Справ: 6; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1923 рр. 

Постанова ВЦВК про створення Генічеського повіту. 
Протоколи засідань комісії з обліку земель про обстеження і взяття на облік земель колишніх маєтків 

Рикових, Мілосєрдових, опис земель.  
Протоколи засідань Юзкуйської волосної економічної наради. 

Ф.Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської 
сільськогосподарської кооперативної спілки, с. Іванівка Іванівського району Мелітопольського 
округу УСРР 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Списки членів товариства, власників індивідуальних господарств у Зорянівській та Новосеменівській 
сільрадах. 

Ф.Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської 
окружної спілки зернової кооперації, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 2; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1929-1930 рр. 

Циркуляри, інструкції Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації про перевірку здачі 
зерна колгоспами, транспортування посівного зерна, визначення прихованих форм зараження зерна 
рисовим довгоносиком.  

План роботи. 
Книги прибутків і видатків. 

Ф.Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч», 
м. Генічеськ Генічеського району УСРР 
Справ: 1; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1931 р. 

Постанови колегії Наркомату постачання УСРР, накази Мелітопольської міжрайонної контори 
«Укрплодоовоч» про порядок контрактації, заготівлі, відвантаження і встановлення цін на продукти 
бджільництва та овочі, ліквідацію районних уповноважених. 

Ф.Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани 
Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 27; 1920-1921, 1928-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1920-1921, 1928-1930 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК РРФСР, Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі 
СРСР, РНК УСРР. Циркуляри Запорізького губернського виконкому і коопспілки, Генічеського 
повітового відділу заготівель.  

Накази, протоколи нарад Генічеського повітового уповноваженого Запорізького губернського 
раднаргоспу, протоколи засідань Мелітопольської окружної і Генічеської районної споживспілок, 
технічних нарад працівників бази.  

Списки установ-клієнтів, листування про товарообмін, облікові відомості прибутку і витрачання 
товарів, акти видачі товарів зі складів. 

Кошториси видатків, трудові договори. 
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Списки, анкети працівників бази. 
Протоколи засідань місцевкому. 

Ф.Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-продовольчої 
комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії про 
порядок прийому, зберігання і відправлення зерна, продовольства та фуражу. Листування з районним 
продовольчим комітетом про рух продуктів на зсипному пункті.  

Списки, посвідчення, характеристики працівників. 

Ф.Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-
молочарської спілки, с. Рубанівка Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Протоколи засідань правління. 

Ф.Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих, смт Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 212; 1921-1922, 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Протоколи нарад голів сільських комітетів допомоги голодуючим про економічний стан волості. 
Списки громадян волості. 

Опис 2 
Справ: 211; 1943-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян.  
Акти про збитки, заподіяні сільраді під час нацистської окупації (1944). Списки репатріантів із 

Німеччини (1945). 
Акти про здачу геодезичних знаків.  
Подвірні списки наявності худоби, плодово-ягідних насаджень.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. Особові картки депутатів. 

Ф.Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет, с. Каланчак Дніпровського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч», 
м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1931-1932 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР, Наркомату постачання УСРР, накази Дніпропетровської обласної 
контори «Укрплодоовоч» про порядок заготівлі та ціни на продукти бджільництва, соціальне 
страхування, ліквідацію Мелітопольської міжрайонної контори. 

Накази Мелітопольської міжрайонної контори з особового складу. Списки працівників пункту. 
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Ф.Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик 
Мелітопольського повіту Катеринославської губернії 
Справ: 10; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 10; 1921 р. 

Карні справи. 

Ф.Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Протоколи засідань контрольної ради про планування роботи, виключення неплатників внесків.  
Місячні звіти про роботу. 

Ф.Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського 
району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 4; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1925-1928 рр. 

Постанови Ради Праці та Оборони СРСР, положення, циркуляри, інструкції Наркомату землеробства 
СРСР, Мелітопольського окружного земельного управління про проведення землевпорядкувальних 
робіт по колонізаційному фонду УСРР. Відомості про переселенців по району; списки ходоків від 
переселенців.  

Авансові звіти завідувачів переселенських дільниць. 

Ф.Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, c. Андріївка Генічеського району Мелітопольського 
округу УСРР 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів про орендування цегельного заводу, вступ пайщиками до Сільгоспбанку. 
Місячні звіти.  
Списки членів. 

Ф.Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 14; 1926-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1926-1927 рр. 

Цивільні справи. 

Ф.Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 154; 1922-1923, 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Накази, постанови Мелітопольського окружного, Нижньосірогозького районного виконкомів про 
збільшення посівних площ, боротьбу з бандитизмом і крадіжками, реєстрацію колишніх білогвардійців. 

Протоколи засідань сільради, сходів громадян. 
Списки громадян села. 
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Опис 2 
Справ: 151; 1944-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси, с. Асканія-
Нова Новотроїцького району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 5; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1925-1928 рр. 

Постанови Мелітопольської окружної страхової каси про опис і арешт майна підприємств 
Новотроїцького району, які не сплатили страхові внески.  

Списки пенсіонерів і громадян, які отримують страхову допомогу. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність держзаповідника «Асканія-Нова». 
Витяги з особових рахунків працівників. 

Ф.Р-1668 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 787; 1943-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 787; 1943-1959 рр. 

Атаманівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Соціалістичний шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний гончар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Генічеська міська рада 
Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Списки колгоспників (1954).  
Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) «Революційна хвиля» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Хвиля революції» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Челюскіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Миколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий труд» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Ройтер штерн» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Список колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андрєєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Свердлова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чагіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Новогригорівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «20 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Виноградний клин» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтневий» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Першотравневий» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Рассвет Юга» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Рози Люксембург 

Протоколи засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Список колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Новоіванівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільне» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Запорожець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Список колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Новоолексіївська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Праця хлібороба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Озерянська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий Азов» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. 51-ї Перекопської дивізії 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Список колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сокологірненська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Список колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сталінська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Запорожець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Труд селянина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Довідка про створення сільгоспартілі (1944). 
Списки колгоспників, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Стокопанівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нова праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях ленінізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Драгоманова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Фрунзенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комуніст» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний маяк» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Суворова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Червонопрапорна сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комуна степу» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Ясна поляна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Щорсівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Соцперебудова» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Спільна праця хлібороба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона хвиля» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  

Ф.Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Катеринівка Великолепетиського району 
Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 2; 1921-1922, 1924-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922, 1924-1927 рр. 

Протокол засідання об'єднаної комісії про з'ясування соціального стану сільських дітей. 
Протоколи загальних зборів про вступ пайщиками до Сільгоспбанку. 
Місячні звіти. 
Списки членів. 
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Ф.Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і кустарно-
промислової кооперації, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 2; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1926 р. 

Плани заготівлі товарів, оперативно-фінансові плани, головна книга. 

Ф.Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 2; 1930, 1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1930, 1951 рр. 

Документи про розкуркулення по сільраді (1930). 
Протоколи засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи (1951). 

Ф.Р-1672 Юзкуйська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Юзкуї 
Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 
Справ: 14; 1923-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1923-1928 рр. 

Циркуляри Генічеського райвиконкому. 
Звіти, доповіді про роботу по відділенню церкви від держави, відомості про служителів культу і 

чисельність віруючих по сільраді. Протоколи зборів прихожан Покровської церкви. 
Листування з Генічеським районним управлінням міліції про розшук громадян, списки 

розшукуваних.  
Списки платників і неплатників єдиного сільгоспподатку. 
Протоколи засідань сільської виборчої комісії, документи про позбавлення і відновлення виборчих 

прав. 

Ф.Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, 
спекуляцією і посадовими злочинами, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 15; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1919-1922 рр. 

Накази командуючого морськими і річковими силами Південно-Західного фронту, командуючого 
групою військ Херсонського напрямку, начальника тилу Херсонської губернії, голови губернської 
надзвичайної військової комісії про оборону підступів до міст Херсон і Олешки, організацію наступу на 
Олешки. Телеграми про зайняття польсько-білогвардійськими формуваннями Голої Пристані, Олешок, 
Скадовська та інших лівобережних населених пунктів.  

Протоколи засідань комісії. Рапорти, оперативно-розвідувальні дані про сили противника, зведення 
про наявність людських і матеріальних ресурсів гарнізону м. Херсон. 

Звіти про роботу Дніпровського повітового військкомату.  
Справи Криворізького повітового політичного бюро по звинуваченню громадян в агітації проти 

радянської влади (1920-1922).  
Протоколи загальних зборів бійців 3-го батальйону 3-го Особливого Кримського стрілецького полку 

про вибори командного складу.  
Відомості про кількість суден в Херсонському порту (1920). 
Протоколи квартирних обшуків (1919). 

Ф.Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської області 
Справ: 100; 1923-1937 рр. 

Опис 1 
Справ: 100; 1923-1937 рр. 

Кримінальні, цивільні справи. 
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Ф.Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 2; 1925-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1934 рр. 

Листування з Херсонським окружним адмінвідділом і військкоматом про мобілізацію технічних 
працівників.  

Списки працівників. 

Ф.Р-1677 Генічеська районна поліція Української служби безпеки, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 3; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1941-1943 рр. 

Протоколи допитів, вироки у справах по звинуваченню громадян у непідкоренні окупаційній владі.  
Тимчасові свідоцтва на право проживання. Домова книга с. Сергіївка. 

Ф.Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління державних 
земель і майна, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 82; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1921-1923 рр. 

Декрети, постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Херсонського 
повітового земельного управління, повітової економічної наради про порядок використання земель і 
майна, здачі в оренду земель державного фонду, ліквідації колишніх нетрудових господарств. 

Договори про оренду земель і будівель, списки орендарів. 

Опис 2 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Протоколи засідань Херсонської окружної орендно-ліквідаційної комісії про ліквідацію нетрудових 
господарств. Свідоцтва, акти обстеження земель і нерухомого майна колишніх економій. Схематичні 
креслення хуторів Снігурівської волості. 

Справи по державному обліку земель і будівель. 

Ф.Р-1680 Херсонський окружний уповноважений Одеського губернського управління державних 
земель і майна, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 100; 1922-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 100; 1922-1926 рр. 

Постанова Херсонського окрвиконкому про припинення самовільного захоплення державних земель. 
Протоколи засідань окружної орендно-ліквідаційної комісії. Протоколи, акти обліку і обстеження 

земель і нерухомого майна колишніх економій, схеми маєтків.  
Договори про оренду земель, списки орендарів. 

Ф.Р-1681 Старший контролер державного контролю за витрачанням і збереженістю 
хлібопродуктів по Херсонській області Міністерства державного контролю СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 255; 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 255; 1947-1951 рр. 

Накази, інструкції Міністерства держконтролю СРСР. 
Протоколи виробничих нарад контролерської групи. Документи перевірок прийому, обліку, 

зберігання хлібопродуктів на заготпунктах і підприємствах харчової промисловості.  
Плани, звіти про роботу, відомості про накладені заборони на відпуск і відвантаження 

хлібопродуктів.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1685 Скадовське районне податкове бюро Дніпровського повітового продовольчого комітету, 
м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 25; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1921-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, ВУЦВК, Миколаївського, Одеського губернських, 
Дніпровського повітового продкому. 

Протоколи сходів громадян сіл, засідань волревкомів, сільрад, сільських податкових комісій про 
норми і пільги в оподаткуванні, боротьбу з голодом. 

Доповіді про роботу. Протоколи допитів, акти обстеження стану неплатників податків, заяви про 
зниження податків. Податкові картки власників млинів. 

Списки волосних податкових інспекторів, платників податків. 

Ф.Р-1686 Херсонський технікум механізації сільського господарства Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 22; 1951-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1951-1957 рр. 

Штатний розпис (1953), кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1688 Уповноважений Всеукраїнського комітету сприяння вченим в м. Херсоні, м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Листування з Всеукраїнським комітетом про наукові роботи М. І. Гошкевича та Д. Ф. Марковського, 
призначення пенсій за вислугу років. 

Ф.Р-1690 Каланчацька районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового 
особливого військово-продовольчого комітету, с. Каланчак Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам, розписки в отриманні грошей. 

Ф.Р-1691 Каховське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-
продовольчого комітету, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Наркомату продовольства УСРР про порядок 
обкладання радгоспів продподатком, складання звітності.  

Протоколи допитів, акти обстеження майна неплатників податків. Список осіб, що отримали 
податкову відстрочку. 

Ф.Р-1692 Голопристанське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-
продовольчого комітету, с. Гола Пристань Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1922 р. 

Свідоцтва про сплату одноразового збору з підприємств на користь голодуючих. 
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Протоколи засідань Келегейського сільревкому і комісії з розгляду заяв громадян про звільнення від 
продовольчого податку, організацію сільської податкової інспектури, перевірку орендних договорів. 

Список сільських уповноважених бюро, описи майна неплатників продподатку с. Келегеї.  

Ф.Р-1693 Скадовська районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового 
особливого військово-продовольчого комітету, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1921-1922 рр. 

Акти обстеження наявності зерна в господарствах, приймання і проби продуктів. 
Листування зі Скадовським волосним відділом продовольчого постачання про постачання продуктів 

військовим частинам. 
Списки майна, конфіскованого у неплатників продподатку. 

Ф.Р-1694 Херсонське ремісниче училище (РУ) № 11 Херсонського обласного управління трудових 
резервів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 57; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 17, 1944-1946 рр. 

Накази, постанови Головного управління трудових резервів при РНК СРСР про політичне виховання 
учнів, паспортизацію будівлі училищ. 

Навчальний план, звіт, доповідна записка про роботу. 

Опис 2 
Справ: 9; 1947 р. 

Накази начальника. Протоколи засідань учбово-методичної ради, методичної комісії. 

Опис 3 
Справ: 15; 1948-1949 рр. 

Накази начальника. Протоколи педагогічних нарад, засідань методичної комісії.  
Протоколи проведення іспитів. Виробничі характеристики учнів. 

Опис 4 
Справ: 10; 1949-1950 рр. 

Накази начальника. Звіт про роботу. 

Опис 5 
Справ: 6; 1950 р. 

Накази начальника.  
Відомості про підсумки іспитів. 

Ф.Р-1695 Народний суд Іванівського району Херсонського обласного суду, с. Іванівка Іванівського 
району Херсонської області 
Справ: 18; 1944-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1947 рр. 

Кримінальні, цивільні справи. 

Ф.Р-1697 Новокиївський сільський революційний комітет, с. Новокиївка Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Постанова, циркуляри Дніпровського повітвиконкому.  
Протокол засідання ревкому, відомості про проведення посівної кампанії.  
Списки громадян Новокиївської сільради на отримання насіннєвої позики. 
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Ф.Р-1699 Відділ з будівництва в колгоспах виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 27; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1945-1958 рр. 

Накази начальника, плани, звіти про роботу. Акти приймання в експлуатацію житлових будинків і 
виробничих споруд.  

Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1703 Херсонське районне енергетичне управління «Херсоненерго» Ради народного господарства 
Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 255; 1957-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 255; 1957-1963 рр. 

Накази начальника, протоколи технічних нарад. 
Плани виробництва електро- і теплоенергії, техніко-економічні показники, плани, звіти, відомості 

про будівництво енергетичних об’єктів, впровадження нової техніки, механізацію і автоматизацію 
виробничих процесів, розподіл електроенергії по галузях народного господарства.  

Статистичні звіти про роботу електростанцій, споживання палива, електро- і теплоенергії, 
експлуатацію теплових і електромереж. Схеми, характеристики електростанцій і електромереж. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, аналізи 
виробничо-фінансової діяльності. 

Документи про роботу науково-технічного товариства енергетичної промисловості, виконання 
колективних договорів і соціалістичних зобов'язань. 

Ф.Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого 
постачання по Каховському району, м. Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 5; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1921-1922 рр. 

Накази Миколаївського відділу військово-продовольчого постачання про розформування повітових і 
районних відділів.  

Листування з підвідомчими підприємствами про постачання продтоварів. 

Ф.Р-1723 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 5 Українського спецiалiзованого 
будiвельно-монтажного тресту Головного будiвельного управлiння Міністерства заготівель УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 23; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1945-1950 рр. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, тресту «Укрзаготбуд» про будівництво млинів і 
млинокомбінатів, обстеження будівель.  

Протоколи технічних нарад. Доповідні записки, довідки про виконання планів будівництва, освоєння 
коштів.  

Документи з особового складу. 

Ф.Р-1734 Артіль «Відродження» Херсонської міжрайонної спілки промислової кооперації, м. Херсон 
Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1927 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927 р. 

Заяви про вступ до артілі. 
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Ф.Р-1735 Херсонське губернське правління профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 32; 1917-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1917-1921 рр. 

Статут профспілки. Постанови Всеукраїнського ревкому, циркуляри, інструкції Крайового бюро 
профспілок про перереєстрацію членів спілки, норми зарплати, порядок сплати членських внесків.  

Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань правління.  
Звіти про роботу (1919-1920). Повідомлення про страйковий рух на заводах Херсонської губернії, 

експропріацію заводів Є. Й. Вадона та І. З. Гуревича. 
Списки, заяви членів профспілки. 

Опис 2 
Справ: 1; 1917-1921 рр. 

Оголошення Херсонського військревкому про організацію Червоної гвардії в м. Херсон (1917).  
Спогади робітника про політичний страйк робітників проти влади гетьмана Скоропадського. 

Ф.Р-1736 Нововоронцовський місцевий комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), с. Нова Воронцовка Нововоронцовського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 60; 1922-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1922-1929 рр. 

Статут профспілки. Постанови, розпорядження, циркуляри Одеського губернського, Херсонського 
окружного відділень профспілки, протоколи засідань правління окружного відділення.  

Плани, звіти про роботу, довідки про боротьбу з неписьменністю серед членів спілки, листування про 
випуск стінних газет, проведення передвиборчої кампанії місцевкомів.  

Тарифні договори на вантажні роботи. 
Списки членів профспілки, заяви про вступ. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-1737 Трифонівський волосний військово-революційний комітет, с. Трифонівка Херсонського 
повіту Миколаївської губернії 
Справ: 15; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1921-1922 рр. 

Накази, циркуляри Херсонського повітового військкомату про порядок проведення мобілізації, 
обліку військовозобов'язаних. 

Зведення про політичний стан волості. Листування про збір зерна для голодуючих, відомості обліку 
голодуючих с. Новодмитрівка. 

Списки працівників сільських установ, військовозобов’язаних. Посвідчення, заяви громадян про 
надання матеріальної допомоги.  

Ф.Р-1738 Трифонівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Трифонівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 13; 1923-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1923-1929 рр. 

Циркуляри, інструкції ВУЦКНС, Херсонської окружної КНС. 
Протоколи загальних зборів, засідань президії. Плани, звіти, листування, відомості про роботу і склад 

КНС. Листи-підписи на добровільний збір коштів на відновлення народного господарства Криму, 
постраждалого від землетрусу.  

Списки членів, заяви про вступ до КНС. 
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Ф.Р-1739 Борозенський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Борозенське 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Циркуляри Херсонської окружної КНС, листування з нею, Великоолександрівською районною КНС 
про вступ членів КНС до добровільних товариств Червоного Хреста, «Доброхім», МОДР, участь у 
проведенні Свята врожаю. 

Ф.Р-1740 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонському окружному відділі праці, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профкому, засідань місцевкому, робітничо-конфліктних комісій. 

Ф.Р-1741 Голопристанський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування, 
м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1927 рр. 

Список власників молотильних гарнітурів.  
Відомості про видачу зарплати робітникам парового млина. 

Ф.Р-1742 Відділ охорони праці Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1919-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1919-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, Реввійськради Південного фронту 
про організацію фабрично-заводських комісій з охорони праці на військових підприємствах, охорону 
праці неповнолітніх.  

Акти обстеження умов праці Херсонської поштово-телеграфної контори. 

Ф.Р-1745 Херсонська міська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву 
(ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 57; 1930-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1930-1938 рр. 

Постанови, циркуляри президії Всеукраїнської ради ТСОАВІАХІМ про проведення місячників 
протиповітряної оборони, боротьбу з неписьменністю, збір стріляних гільз.  

Протоколи засідань пленумів, президії міської ради, список членів пленуму.  
Відомості про діяльність курсів, гуртків, секторів і секцій товариства, участь у наборі до військових 

шкіл, у сільгоспроботах, боротьбу зі шкідниками сільського господарства.  
Штатні розписи, кошториси видатків, списки, посвідчення працівників, заяви про прийом на роботу. 
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Ф.Р-1746 Херсонська районна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву 
(ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву, м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 18; 1927-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1927-1932 рр. 

Циркуляри Всеукраїнської ради ТСОВІАХІМ, Херсонського райвиконкому про проведення Тижня 
оборони, збір коштів на будівництво бойового літака «Червоний Херсонець» і подарунків Червоній 
Армії Далекого Сходу. 

Протоколи засідань президії, зборів осередків. Плани роботи, звіт про проведення Тижня оборони, 
відомості про організацію осередків у селах Понятівка, Роксандрівка, Станіслав, участь у 
сільгоспроботах, роботу стрілецької секції.  

Списки членів районної ради. 

Ф.Р-1747 Видавництво газети «Червоний селянин», м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927 р. 

Протоколи виробничих нарад. 

Ф.Р-1748 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонській окружній касі соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1926 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1926 р. 

Відомості про роботу культурно-масової комісії. 

Ф.Р-1750 Херсонське окружне управління будинками селянина Одеського губернського управління 
будинками селянина, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 37; 1923-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1923-1926 рр. 

Положення про Всеукраїнське управління сільбудами, його циркуляри, інструкції.  
Протоколи засідань Херсонського окружкому КП(б) України, окружного бюро профспілки 

працівників освіти про політосвіту на селі.  
Звіти, листування про діяльність районних сільбудів, відведення землі і ремонт приміщень сільбудам, 

придбання літератури, репертуар драматичних колективів.  
Методичні рекомендації, сценарії проведення масових заходів, революційних свят. 
Списки, анкети працівників. 

Ф.Р-1751 Гуртово-Хутірський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гуртово-Хутірське Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК. Протоколи сходів громадян про виконання продрозкладки і 
гужової повинності, роботу школи, облік допризовників, коней. 

Опис 2 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, Миколаївського губернського, Дніпровського повітового 
виконкомів про норми натурального податку, боротьбу з приховуванням землі і посівів, надання пільг 
сім'ям червоноармійців і допомоги голодуючим. 
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Ф.Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів 
(інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 99; 1945-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1945-1949 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Укрінстрахкасспілки, Херсонської облкоопінспілки про видачу 
грошової допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій, путівок, охорону праці.  

Протоколи засідань бюро, загальних зборів членів артілей. Документи про діяльність кас взаємного 
страхування і взаємодопомоги, акти обстеження артілей, списки членів.  

Штатні розписи, кошториси видатків. 

Опис 2 
Справ: 27; 1945-1952 рр. 

Пенсійні справи. 
Накази з особового складу, особові справи. 

Ф.Р-1762 Нововоронцовський дитячий будинок Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 22; 1947-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1947-1953 рр. 

Накази начальника, плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську роботу. 
Списки вихованців. 

Ф.Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Новомиколаївка Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 24; 1925-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1925-1929 рр. 

Постанови, інструкції ВУЦВК, Бериславського райвиконкому про надання насіннєвої позики, 
землеустрій переселенців, проведення виборів до рад. 

Протоколи сходів громадян. Плани, звіти, листування про проведення посівної кампанії, підготовку 
працівників низового апарату, складання звітності. 

Списки виборців, членів сільської виборчої комісії. 

Ф.Р-1772 Роздрібне підприємство № 1 в м. Херсоні Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 1; 1935-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1935-1936 рр. 

Списки, довідки, посвідчення працівників. 

Ф.Р-1773 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Бериславський» Всесоюзного тресту 
зернових і тваринницьких радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 95; 1930, 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 85; 1944-1951 рр. 

Протокол загальних зборів (1949). 
Плани роботи, агрономічні звіти, відомості про стан тваринництва, стан сільгосптехніки, збирання 

бавовнику.  
Штатні розписи, кошториси видатків, виробничо-фінансові плани, звіти.  
Колективні договори. 
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Опис 2 
Справ: 10; 1930 р. 

Накази правління Зернотресту СРСР, лист уповноваженого тресту про об’єднання насіннєвого 
радгоспу ім. Горького з зернорадгоспом «Бериславський». 

Протокол мітингу про встановлення дня заснування радгоспу, загальних зборів. 
Доповідна записка про стан медичного обслуговування. 
Кошторис видатків. 
Накази директора з особового складу, списки працівників. 

Ф.Р-1774 Раденський сільський військово-революційний комітет, с. Раденське Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Постанови ВУЦВК, накази, циркуляри Реввійськради УСРР, Одеського губвиконкому про 
впровадження нової економічної політики, заміну продрозкладки продподатком, встановлення місцевих 
податків і зборів, збір коштів для допомоги голодуючим, заборону вивезення хліба з повіту. Накази, 
відозви Дніпровського повітвиконкому про облік медичних і ветеринарних працівників, порядок 
мобілізації військовозобов'язаних. 

Ф.Р-1775 Раденський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Раденське Олешківського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1923-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1923-1925 рр. 

Протоколи засідань правління.  
Списки членів, заяви, відомості на видачу зерна і матеріальної допомоги. 

Ф.Р-1776 Фирсівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Фирсівка 
Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 6; 1924-1927, 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1924-1927, 1930-1931 рр. 

Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, циркуляри Качкарівського районною КНС про святкування 10-річчя 
КНС, використання конфіскованого майна, контроль за зберіганням і розподіленням врожаю, сплату 
членських внесків.  

Протоколи загальних зборів.  
Списки громадян села, заяви про вступ до КНС. 

Ф.Р-1778 Робітничий комітет профспілки робітників-будівельників («Будівельник») при 
Високопільському елеваторі, с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927 р. 

Протоколи засідань правління Херсонського окружного відділення профспілки.  
Акти обстеження роботи робіткомів. 
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Ф.Р-1779 Херсонське окружне управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 17; 1924-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1924-1930 рр. 

Постанови ВЦВК, РНК СРСР, циркуляри Наркоматів зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, 
внутрішньої торгівлі УСРР про стягнення держподатку, надання звітів про хлібозаготівлю, 
кредитування торговельних організацій, продаж сільгоспмашин. 

Доповіді про товарообіг, економічний розвиток округу, насичення ринку товарами. Акти обстеження 
торговельних і кооперативних організацій. Відомості про постачання хліба до м. Херсон.  

Список пекарів-кустарів округу. 

Ф.Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового військового 
комісаріату, с. Золота Балка Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 9; 1919-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1919-1921 рр. 

Накази Херсонського повітового, Золотобалківського волосного військкоматів про боротьбу з 
бандитизмом, дезертирством і пияцтвом, облік військовозобов'язаних, охорону засобів зв'язку, 
реєстрацію працівників освіти.  

Списки спеціалістів-ремісників волості, дезертирів. 

Ф.Р-1781 Золотобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Золота Балка 
Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Циркуляри Херсонського повітового КНС, окружного, Качкарівського районного виконкомів про 
землеустрій, розторгнення кабальних угод, виділення позики, закріплення майна за членами КНС, 
організацію податкових секцій при сільрадах. 

Протокол засідання Золотобалківського волвиконкому про організацію Великогирлянського 
сільського КНС.  

Протоколи загальних зборів, списки членів КНС. 

Ф.Р-1782 Качкарівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Циркуляри Херсонського повітового КНС про направлення членів КНС до вузів, допомогу 
голодуючим.  

Списки, заяви членів КНС про надання матеріальної допомоги. 

Ф.Р-1783 Червоно-Костомарівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Червоно-
Костомарівка Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Витяг з протоколу засідання РНК УСРР про роботу і перспективи діяльності КВД.  
Вказівки Херсонського окружного КВД.  
Плани роботи, акти ревізійної комісії. 
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Ф.Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Костромка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 9; 1918-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1918-1919 рр. 

Декрет РНК УСРР про охорону лісів.  
Протоколи засідань культурно-просвітньої комісії Костромського волосного земства, сходів 

громадян сіл.  
Листування з Херсонським повітвиконкомом, земельними відділами про перепис населення, 

врожайність зернових, продаж товарів населенню. Звернення комітету хворих та поранених 
червоногвардійців Великолепетиського військового лазарету про допомогу пораненим 
червоноармійцям. 

Список громадян с. Костромка на перерозподіл землі. 

Ф.Р-1785 Білозерська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду Білозерського волосного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білозерка 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Постанова, декларація VII Всеукраїнського з'їзду рад по боротьбі з наслідками голоду, інструкція з 
видачі продовольчої позики. 

Протокол об'єднаного засідання позикового і посівного комітетів.  
Відомості про чисельність голодуючих. Список громадян, що потребують допомоги. 

Ф.Р-1786 Херсонське правління профспілки працівників деревообробної промисловості, м. Херсон 
Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1917-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1917-1919 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-1787 Місцевий комітет профспілки працівників кооперації і державної торгівлі при закритому 
робітничому кооперативі Херсонського ремонтно-тракторного заводу, м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1934 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1934 р. 

Протоколи загальних зборів. 
Зобов’язання про виконання вказівок Й. В. Сталіна, даних на ХVІІ з'їзді ВКП(б). 

Ф.Р-1788 Біляївський комітет незаможних селян (КНС), с. Біляївка Великоолександрівського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів, списки членів КНС. 

Ф.Р-1789 Великоолександрівське районне споживче товариство ім. Леніна, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району УСРР 
Справ: 1; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 

Відомості про організацію збору вторинної сировини. 
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Ф.Р-1790 Торговельний відділ Качкарівського районного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР 
Справ: 1; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1931 р. 

Зведення про проведення м'ясозаготівель по сільрадах району. 

Ф.Р-1791 Каховський містечковий секретаріат профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Протоколи засідань Миколаївського районного, Херсонського підрайонного комітетів профспілки 
про діяльність Каховського відділення, перейменування націоналізованих підприємств. 

Ф.Р-1792 Федорівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Федорівка Каховського 
району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ:1; 1923 р. 

Постанова Наркомату земельних справ УСРР про виділення земельних ділянок в користування 
сільським КВД, інструкція про порядок самооподаткування.  

Списки членів сільських КВД і КНС. 

Ф.Р-1794 Чаплинська районна профспілка працівників харчової промисловості («Харчосмак»), 
с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1924-1926, 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1924-1926, 1928-1929 рр. 

Розпорядження, циркуляри, виписки з протоколу засідання про проведення перевиборів, сплату 
членських внесків.  

Протоколи опитувань, звинувачувальні акти у справах по розгляду конфліктів членів спілки з 
орендарями підприємств. 

Фінансові звіти. 

Ф.Р-1795 Музиківський волосний комітет допомоги голодуючим Музиківського волосного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Музиківка 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Список, протоколи обстеження сімейного і майнового стану громадян, потребуючих продовольчої 
позики. 

Ф.Р-1800 Старошведський волосний революційний комітет, с. Старошведське Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 13; 1919-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1919-1921 рр. 

Накази, постанови, інструкції ВУЦВК, Херсонського губвиконкому, повітового ревкому про 
організацію радянської влади на місцях, обговорення земельного закону, боротьбу з контрреволюцією. 

Протоколи засідань президії, комісії по виборах делегатів на селянський з’їзд. 
Доповіді про роботу відділів. Статистичні відомості про чисельність, соціальний та партійний склад 

населення волості, громадян волості, ціни на сільгосппродукти,. Відомості про кількість землі, садів і 
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городів, млинів, виконання продрозкладки, виділення монастирської землі для зразкового господарства, 
допомогу сім'ям червоноармійців, виселення землевласників і нетрудових орендарів землі. 

Ф.Р-1801 Старошведський волосний військовий комісаріат, с. Старошведське Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 8; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 8; 1920 р. 

Накази Херсонського повітового військкомату.  
Протоколи сільських зборів про боротьбу з дезертирством, охорону засобів зв’язку. 

Ф.Р-1802 Херсонська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» Міністерства 
заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 342; 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 184; 1944-1951 рр. 

Накази, постанови Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» про щорічний перепис промислових 
підприємств. 

Звіти про відвантаження сіна. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 158; 1944-1951 рр. 

Накази з особового складу. Списки, особові рахунки працівників, особові справи. 

Ф.Р-1804 Управління кінофікації виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 905; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 270; 1944-1962 рр. 

Накази начальника, протоколи засідань колегії, виробничих нарад. Плани, звіти про розвиток і 
експлуатацію кіномережі. Документи про проведення соцзмагань, обмін передовим досвідом. 

Відомості про проведення кінофестивалю, присвяченому возз’єднанню українського народу в 
Українській соціалістичній державі. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 42; 1963-1964 рр. 

Плани, звіти, відомості про експлуатацію кіномережі.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 593; 1965-1988 рр. 

Протоколи засідань ради у справах кінофікації та кінопрокату. 
Плани, звіти, відомості про розвиток і експлуатацію кіномережі. Акти введення в експлуатацію літніх 

кіномайданчиків у містах Генічеськ, Скадовськ, Херсон, смт Каланчак, селах Залізний Порт і 
Новоолексіївка, кінотеатру «Шумен» в м. Херсон (1980). 

Документи про проведення Всесоюзного кінофестивалю «Казка», оглядів-конкурсів на кращий 
кінотеатр. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1805 Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон 
УСРР 
Справ: 17; 1926-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1926-1931 рр. 

Цивільні справи. 
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Ф.Р-1806 Новоархангельський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Новоархангельське 
Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Акт приймання-передавання справ. Списки громадян сільради. 

Ф.Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 131; 1929-1930, 1946-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Описи майна громадян, що ухиляються від виконання плану хлібозаготівлі. Списки розкуркулених 
господарств. 

Опис 2 
Справ: 130; 1946-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогригорівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 26; 1930-1931, 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930-1931 рр. 

Акти вилучення продуктів у куркулів, списки громадян. 

Опис 2 
Справ: 25; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1810 Херсонський обласний комітет профспілки робітників радгоспів, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 266; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 252; 1944-1952 рр. 

Постанови оргбюро ЦК і Українського республіканського комітету профспілки про соціальне 
страхування, підготовку кадрів, організацію літнього відпочинку дітей, медичне обслуговування, 
розвиток самодіяльного мистецтва, житлове і культурно-побутове будівництво.  

Розпорядження голови. Протоколи конференцій, засідань пленумів, президії. Плани, статистичні 
звіти, довідки про роботу. 

Звіти про виконання бюджету.  
Колективні договори радгоспів, відомості про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 14; 1944-1952 рр. 

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1811 Борозенський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Борозенське Качкарівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924-1925 рр. 

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про відведення землі сільським КВД. Циркуляри, інструкції 
Качкарівського районного КВД про підготовку і проведення посівної кампанії, перевибори КВД.  

Плани роботи районних і сільських КВД. 

Ф.Р-1813 Новоархангельська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Новоархангельське Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1918-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1918-1919 рр. 

Листування з управлінням Одеського поштово-телеграфного округу про призначення, переміщення і 
звільнення працівників.  

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. Список вільнонайманих службовців, призваних 
на військову службу, відомості на видачу допомоги їхнім сім'ям. 

Ф.Р-1815 Общинне господарство № 26 «Зелений дуб» Трифонівської сільської управи Іванівського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1942-1943 рр. 

Документи бухгалтерського обліку. 
Списки членів господарства. 

Ф.Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 30; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1941-1943 рр. 

Інструкція з апробації посівів бавовнику.  
План науково-дослідної роботи. Звіти, доповідні записки, відомості про роботу станції, дослідних 

полів; зведені акти польової апробації посівів. Документи про застосування добрив при вирощуванні 
бавовни, облік урожайності, вивчення сівозміни.  

Метеорологічні зведення по містах Херсон і Баштанка. 

Ф.Р-1817 Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
Ветеринарного управління Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 47; 1950-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1950-1957 рр. 

Накази Міністерств радгоспів СРСР, бавовництва УРСР, начальника лабораторії. 
Плани, звіти про роботу, листування про боротьбу з ящуром, бруцельозом.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1818 Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та 
видавництв (облліт) по Каховському району, м. Каховка Каховського району Миколаївської області 
Справ: 3; 1939-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1939-1941 рр. 

Накази уповноваженого РНК СРСР з охорони військових таємниць у пресі, начальника Головліту 
УРСР. Огляди районних і міських багатотиражних газет, характеристики роботи районних 
уповноважених. Листування з Миколаївським обллітом про розсилання переліків забороненої 
літератури, перевірку спецчастин райвиконкомів, допуск до таємного листування.  

Список військовозобов'язаних вчителів, завучів і директорів шкіл Каховського району. 

ФР-1820 Херсонсько-Миколаївський губернський революційний трибунал при штабі Херсонської 
групи військ, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Справа по обвинуваченню І. В. Мальченка у дезертирстві. 

Ф.Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості, м. Херсон 
Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918 р. 

Судова справа по звинуваченню члена Херсонської міської управи Й. Л. Розенталя в діяльності проти 
уряду Української Держави. 

Ф.Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка 
Снігурівського району УСРР 
Справ: 1; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1931 р. 

Статут, протокол організаційних зборів. 
Список членів товариства. 

Ф.Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), м. Херсон Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 
Справ: 293; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 293; 1941-1944 рр. 

Розпорядження, циркуляри рейхсміністра зайнятих східних областей, рейхскомісара України, 
Головного військового командування, Господарського штабу східних областей, командування 
Південного військового округу, Господарської інспекції Півдня, миколаївського генерального, 
херсонського окружного комісарів, доповідні записки, листування з генеральним і херсонським міським 
комісаром, районними управами, біржами праці, землемірними управліннями, підприємствами та 
установами про задоволення потреб вермахту, організацію роботи промисловості, сільського 
господарства, транспорту, зв’язку, банків, проведення аграрної реформи, запровадження нової системи 
оподаткування, облік населення, оплату праці і страхування, матеріальне забезпечення німецького 
населення, порядок переселення з Північного Кавказу і Криму, вербування громадян на роботу до 
Німеччини, наявність радіоапаратури, перейменування населених пунктів і вулиць. 

Оголошення про запровадження німецького цивільного управління (1941). 
Наказ про організацію зустрічі з особливим уповноваженим А. Гітлера начальником Генерального 

штабу генералом фон Унрухом (1942). 
Циркуляри, звіти, листування про роботу Центрального торговельного товариства «Ост» і його 

Південної інспекції. 
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Списки населених пунктів, промислових підприємств, сільських господарств округу. 
Звіти про соціально-економічний та культурний стан Херсонського округу, місячні зведення про 

політичний стан округу, донесення районних управ про політичний і господарський стан районів. 
Статистичні звіти Херсонської біржі праці про наявність робочої сили та забезпечення нею 

підприємств. Списки остарбайтерів, відомості районних управ про надання матеріальної допомоги їхнім 
сім’ям. 

Відомості про чисельність ув’язнених військовополонених, учнів сільських шкіл.  
Карти України (1941), Миколаївського і Таврійського генеральних округів, Херсонського округу і 

районів, плани колишніх радянських аеродромів і полігонів (1943); реєстри картографічних документів. 
Зведений фінансово-господарський план Херсонського округу, м. Херсон і районів на 

1943/44 господарський рік. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, фінансові звіти, баланси, акти ревізій фінансової 

діяльності Херсонської міської, районних управ, установ Херсонського округу. 
Списки, особові справи, анкети, посвідчення працівників окружного і міського комісаріатів, 

районних управ, підприємств, установ і організацій; списки вчителів, лікарів, землемірів, сільських 
старост. Листування з Миколаївським генералкомісаром про рух кадрів. 

Ф.Р-1825 Херсонська повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та 
посадовими злочинами Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 66; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1921-1923 рр. 

Справи по звинуваченню громадян у службі в білогвардійській контррозвідці, антирадянській 
агітації, пограбуваннях, самогоноварінні.  

Справа по розслідуванню обставин захоплення м. Олешки білогвардійцями. 
Список відповідальних працівників. 

Ф.Р-1826 1-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Постанова РНК УСРР, накази, інструкції, циркуляри Херсонського губернського управління міліції, 
особливої військово-продовольчої комісії про виконання продрозкладки, обшуків, боротьбу з 
поширенням неправдивих чуток. 

Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 1; 1921 р. 

Щотижневі зведення про роботу. 

Ф.Р-1827 2-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922 р. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, НКВС УСРР про правила проходження служби, 
персональний облік міліціонерів, передачу всіх місць ув'язнення в підпорядкування Наркомату юстиції 
УСРР, приймання грошових знаків 1918-1921 років. Накази, циркуляри Херсонського повітового 
виконкому, управління міліції про збір продподатку, боротьбу з бандитизмом, заборону приватної 
торгівлі, допомогу голодуючим, покращення санітарного стану міста. 
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Ф.Р-1828 3-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Накази, циркуляри Миколаївського губернського управління карного розшуку, Херсонського 
повітового виконкому, управління міліції про організацію столів карного розшуку при районних 
міліціях, боротьбу з самогоноварінням, грубим поводженням із відвідувачами.  

Опис 2 
Справ: 1; 1920-1921 рр. 

Листування з Херсонською повітовою комісією по боротьбі з дезертирством. 

Ф.Р-1829 4-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Киселівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 11; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1920-1922 рр. 

Накази, постанови начальника повітового управління міліції про розшук і арешт обвинувачуваних, 
рух особового складу.  

Штатні розписи районів міліції, списки, посвідчення працівників. 

Опис 2 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Накази Херсонського військревкому, НКВС УСРР про боротьбу з дезертирством.  
Листування з повітовим управлінням міліції про розшук агентів антирадянської контррозвідки і 

підпільних організацій. 
Список дезертирів. 

Ф.Р-1830 5-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК РРФСР, РНК УСРР, Херсонської губернської особливої 
військово-продовольчої комісії, повітового управління міліції про боротьбу з бандитизмом, реквізицію 
майна буржуазії, мобілізацію населення на заготівлю палива, заборону вивозу продуктів і носіння зброї, 
видачу дозволів на виїзд у зв'язку з епідемією. 

Постанови про арешт, протоколи допитів, обшуків. Справи про розшук утікачів з-під арешту.  
Накази з особового складу, списки, особові справи, відомості нарахування зарплати і видачі пайків. 

Ф.Р-1831 6-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Накази, циркуляри РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР про заборону торгівлі продуктами, 
організацію пунктів товарообміну, встановлення нагляду за духовенством усіх конфесій.  

Доповіді про роботу, рапорти начальників волосних управлінь і районів міліції. Відомості про 
соціальний склад працівників районів міліції, наявність вогнестрільної зброї і боєприпасів. 

Заяви про крадіжки, протоколи допитів. 
Списки працівників. 
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Ф.Р-1832 7-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Накази Херсонського повітового управління міліції про затвердження штатного розпису, з особового 
складу.  

Доповідь про роботу, відомості про боротьбу з дезертирством, чисельність працівників, наявність 
зброї. Документи про видачу громадянам свідоцтв на право проживання. 

Списки працівників. 

Ф.Р-1833 8-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1922 рр. 

Накази РНК УСРР, НКВС УСРР, Миколаївського губернського управління міліції про боротьбу з 
контрреволюційними елементами, дезертирством, порядок проведення обшуків, реєстрації колишніх 
військовослужбовців, навчання особового складу.  

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 1; 1920 р. 

Листування з Херсонським повітовим управлінням міліції, революційним трибуналом про розшук і 
арешт обвинувачуваних. 

Ф.Р-1834 9-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 10; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1920-1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, начальника військово-продовольчого 
постачання УСРР, Миколаївського губернського, Херсонського повітового управлінь міліції про 
реорганізацію міліції і передачу її у військове відомство, участь у стягненні продподатку, боротьбу з 
посадовими злочинами, бандитизмом і дезертирством, заборону купівлі-продажу речей військового 
зразка. Розпорядження, телеграми Херсонської повітової надзвичайної комісії про розшук 
обвинувачуваних у порушенні радянської законності. 

Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 1; 1920 р. 

Розпорядження губернського, повітового управлінь міліції про розшук і арешт обвинувачуваних. 

Ф.Р-1835 10-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Нова Воронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 8; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Накази Херсонського повітового управління міліції, відділу управління про обмін документів, 
виданих у роки Громадянської війни, боротьбу з бандитизмом.  

Відомості про наявність особового складу, коней.  
Списки громадян Нововоронцовської волості, працівників міліції. Листування з повітовим 

управлінням міліції про рух особового складу. 
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Опис 2 
Справ: 2; 1921 р. 

Накази Миколаївського губернського управління міліції про розшук і арешт обвинувачуваних. 

Ф.Р-1836 11-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Накази Херсонського повітового управління міліції.  
Донесення про політичний стан у зоні діяльності району міліції.  
Списки працівників міліції по районах, заяви про прийом, звільнення і переміщення, відомості на 

видачу зарплати. 

Ф.Р-1837 12-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Березнегувате Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1920-1921 рр. 

Накази Миколаївського губернського, Херсонського повітового управлінь міліції про розшук і арешт 
обвинувачуваних. 

Накази, листування про рух особового складу, списки працівників. 

Ф.Р-1839 14-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 8; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1921-1922 рр. 

Накази Херсонського повітового управління міліції. 
Відомості про штатний склад, книга обліку, списки, посвідчення працівників. 

Опис 2 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 

Постанови РНК РРФСР, Революційної ради Південно-Західного фронту, накази Головміліції УСРР 
про боротьбу з пошкодженням залізничних колій, засобів зв’язку, стеження за політичним станом 
населених пунктів.  

Листування з повітовим управлінням міліції про розшук і арешт обвинувачуваних, список дезертирів. 

Ф.Р-1840 Олешківське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 5; 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1923-1924 рр. 

Справи по звинуваченню громадян. 
Витяги з наказів з особового складу, списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 1; 1923 р. 

Циркуляри Одеського губернського управління міліції про розшук і арешт обвинувачуваних, списки 
розшукуваних. 
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Ф.Р-1841 Бериславське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Головного 
управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, м. Берислав 
Бериславського району Одеської області 
Справ: 21; 1922-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1922-1935 рр. 

Накази, циркуляри Реввійськради УСРР, Одеського губернського, Херсонського окружного 
управлінь міліції про ліквідацію бандитизму, роботу з неповнолітніми злочинцями, реєстрацію 
безробітних.  

Протоколи допитів. Документи про видачу громадянам свідоцтв на право проживання.  
Списки міліціонерів, голів сільських рад, працівників колгоспу ім. Леніна Бериславської волості. 

Ф.Р-1842 Скадовське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Скадовськ Скадовського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 5; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1922-1923 рр. 

Постанови РНК УСРР, накази Миколаївського губвиконкому, Херсонського повітового і окружного 
управлінь міліції про реєстрацію колишніх військовослужбовців царської армії, боротьбу з епідемією 
холери, впровадження єдиного сільгоспподатку.  

Документи про видачу громадянам свідоцтв на право проживання.  
Списки працівників. 

Ф.Р-1843 Білозерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Білозерка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1922 рр. 

Накази, розпорядження Головного, Херсонського повітового, волосного управлінь міліції, 
Херсонської губернської комісії по боротьбі з дезертирством, листування з Херсонським 
повітвиконкомом про боротьбу з дезертирством і спекуляцією, розшук і арешт обвинувачуваних, 
відділення церкви від держави. 

Ф.Р-1844 Козачелагерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Козачі Лагері Дніпровського 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Декрет РНК УСРР про організацію набору і навчання міліцейських кадрів. Накази Херсонського 
губернського і повітового ревкомів про боротьбу зі спекуляцією, самогоноварінням. 

Ф.Р-1845 Музиківське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Музиківка Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Відомості про кількість бандитських нальотів. Табелі термінових донесень. 
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Ф.Р-1846 Любомирське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Любомирка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 8; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1920-1921 рр. 

Накази РНК УСРР, Миколаївського губернського, Херсонського повітового управлінь міліції про 
реєстрацію власників зброї, боротьбу з бандитизмом, продаж військового обмундирування, розшук і 
арешт обвинувачуваних.  

Щотижневі відомості про політичний стан у зоні діяльності управління. Протоколи допитів. Списки 
громадян волості.  

Накази з особового складу, списки працівників. 

Ф.Р-1849 Херсонський бавовноочисний завод Міністерства текстильної промисловості УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 501; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 275; 1944-1956 рр. 

Накази, постанови, рішення Наркомату текстильної промисловості УРСР, Міністерств промислових 
товарів широкого вжитку СРСР, промислових товарів УРСР, Херсонського обласного і міського 
виконкомів, Херсонського бавовняного тресту.  

Статут заводу. 
Протоколи загальних зборів. Техпромфінплани, звіти про роботу, капітальне будівництво, підготовку 

і підвищення кваліфікації кадрів, навчання албанських спеціалістів, розвиток винахідництва і 
раціоналізаторства.  

Плани посівів, відомості про збирання, врожайність і заготівлю бавовни. Протоколи апробації 
посівів, сертифікати на насіння бавовнику, бавовняне волокно. 

Кошториси до креслень розширення заводу, пояснювальна записка до проекту підземного 
пневмотранспорту. Документи про будівництво бавовнопунктів. 

Штатні розписи заводу і бавовнопунктів, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність. 

Документи (списки, акти, листування) про ліквідацію заводу. 

Опис 2 
Справ: 226; 1944-1956 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам заводу і бавовнопунктів. 

Ф.Р-1850 Херсонське окружне відділення карного розшуку Одеського губернського управління 
карного розшуку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 91; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1922-1923 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Одеського губернського управління карного розшуку, начальника 
окружного відділення про виділення карного розшуку в самостійну одиницю, боротьбу зі злочинністю і 
бандитизмом, висилку обвинувачуваних у контрреволюційній діяльності, видачу дипломатичних паспортів. 

Карні справи, заяви потерпілих, протоколи допитів, агентурні відомості, списки розшукуваних. 

Опис 2 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Накази Головного управління карного розшуку УСРР про боротьбу зі злочинністю, координацію 
роботи з органами міліції.  

Списки розшукуваних. 
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Ф.Р-1851 Херсонське повітове відділення карного розшуку Миколаївського губернського управління 
карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 17; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1920-1923 рр. 

Накази, постанови, протоколи засідань Херсонського губернського управління міліції про 
організацію відділень по здійсненню обшуків і допитів, порядок зберігання речових доказів. 

Розпорядження про розшук і арешт обвинувачуваних, заяви потерпілих, протоколи допитів, 
листування про затримання осіб, реквізицію речей і товарів, описи майна померлих, списки затриманих. 

Накази з особового складу, списки працівників. 

Ф.Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського управління 
карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 47; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1919-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркомату юстиції УСРР, Головного управління міліції та 
карного розшуку УСРР, Херсонського, Миколаївського, Одеського губернських, Херсонського міського 
управлінь міліції. 

Доповіді, рапорти про роботу, статистичні, добові зведення про кримінальні події по місту. Наряди 
на розшук осіб, майна і коштів. Протоколи допитів, листування з Херсонською повітовою надзвичайною 
комісією, народними слідчими про розшук і арешт осіб. Списки розшукуваних і заарештованих. Реєстр 
зброї. 

Книга обліку ув’язнених у Херсонській каторжній тюрмі в період УНР (1919). 
Списки, посвідчення, відомості на видачу зарплати працівникам. Анкети звільнених працівників 

повітового управління міліції. 

Ф.Р-1853 Каховське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Каховського району 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1923-1926, 1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1923-1926, 1929 рр. 

Накази Херсонського окружного управління міліції. Листування, договори про охорону майна 
установ. 

Ф.Р-1854 Військова прокуратура військ МВС УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 207; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 207; 1944-1953 рр. 

Доповідні записки, огляди, статистичні звіти про роботу прокуратури.  
Наглядові справи. Постанови, вказівки, доповідні записки про відмову в санкції на арешт. 

Листування з обласними, окружними військовими прокуратурами, слідчими органами НКВС-МДБ-МВС 
у справах спеціальної підсудності. Алфавітні покажчики, журнали реєстрації справ. 

Накази з особового складу. 

Ф.Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 100; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1919-1923 рр. 

Циркуляри, інструкції ЗАГС УСРР про порядок реєстрації актів громадянського стану, вилучення 
метричних книг (1919).  
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Накази начальника про утворення волосних підвідділів, їх списки (1919-1921).  
Звіти, доповіді про роботу (1920). Відомості про природній рух населення.  
Справи про передачу метричних книг до підвідділів. Акти обстеження підвідділів, постраждалих від 

дій загонів Іванова (1922).  
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Опис 2 
Справ: 14; 1920 р. 

Книги записів актів громадянського стану. 

Ф.Р-1858 Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 44; 1918-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1919-1922 рр. 

Циркуляри, інструкції ЗАГС УСРР про порядок реєстрації актів громадянського стану, заборону їх 
реєстрації церковнослужителями.  

Список волосних підвідділів. 
Заяви громадян на видачу свідоцтв. 

Опис 2 
Справ: 37; 1918-1922 рр. 

Книги записів актів громадянського стану.  

Ф.Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 74; 1947-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1947-1956 рр. 

Протоколи виробничих нарад, плани, огляди, звіти про роботу, акти обстеження посівів. Листування 
з трестом «Заготбавовна», насіннєвими бавовняними лабораторіями про аналіз якості і збереження 
насіння бавовнику, рух кадрів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-виробничу діяльність. 

Опис 2 
Справ: 24; 1947-1956 рр. 

Накази з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1861 Херсонське обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Херсон», м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 637; 1944, 1947-2006 рр. 

Опис 1 
Справ: 605; 1944, 1947-2002 рр. 

Статути, положення про Херсонський об’єднаний авіазагін цивільної авіації, державне підприємство 
«Аеропорт-Херсон».  

Накази командира загону, начальника авіаційно-технічної бази, повітряних загонів № 97 і № 421.  

Виробничі плани, звіти, статистичні звіти про стан льотної роботи.  
Штатні розписи, відомості про рух кадрів, кошториси видатків.  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. 

Опис 2 
Справ: 32; 2002-2006 рр. 

Статут обласного комунального підприємства «Аеропорт-Херсон» (2002).  
Накази генерального директора.  
Статистичні звіти, штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
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Ф.Р-1862 Херсонський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості і 
елеваторів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 143; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 142; 1946-1953 рр. 

Накази, постанови, вказівки РНК СРСР, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС, ЦК профспілки. 
Протоколи конференцій, засідань пленумів, президії обкому. Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді 

про роботу.  
Списки членів профспілки. Колективні договори борошномельних підприємств.  
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 1; 1951 р. 

Протоколи засідань президій обласного, районних, місцевих комітетів профспілки.  
Звіти, акти перевірок стану технічної безпеки на підприємствах.  

Ф.Р-1863 Генічеський митний пост Управління Українського митного округу, м. Генічеськ 
Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 
Справ: 7; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1922-1924 рр. 

Постанови, циркуляри Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Управління Українського митного 
округу.  

Листування з Управлінням Південного митного округу про боротьбу з контрабандою. Списки, 
анкетні листи осіб, винних у перевезенні контрабанди.  

Списки працівників. 

Ф.Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою 
трудящих євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Миколаївської області 
Справ: 34; 1930-1938 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1930-1938 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, Головкооперкому УСРР, 
ЦК ТЗЄТ, Одеського обкому ТЗЄТ.  

Протоколи міжрайонних, загальноміських конференцій, засідань правління, робочої трійки 
міськкому. Листування з обкомом про плани вербування і переселення євреїв в Єврейську автономну 
область, розповсюдження квитків ТЗЄТ-лотереї.  

Списки завербованих на будівництво ДніпроГЕС і «Запоріжсталі», переселенців до Біробіджану і 
Калініндорфського району (1932-1933).  

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
Документи ліквідкомів Херсонського окружного філіалу (1930) і міськкому (1938) ТЗЄТ. 

Ф.Р-1865 Херсонська обласна контора тресту «Укрсільбудпостач», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 251; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1944-1952 рр. 

Накази, постанови, розпорядження РНК УРСР, Управління у справах сільського і колгоспного 
будівництва при Раді Міністрів УРСР, тресту «Укрсільбудпостач», рішення Херсонського 
облвиконкому.  

Положення про Херсонську обласну лісозаготівельну контору (1946).  
Накази з основної діяльності, протоколи загальних зборів, звіти, доповіді, доповідні записки, 

відомості, листування з ліспромгоспами, організаціями і установами про заготівлю, відвантаження, 
розпилювання і реалізацію лісоматеріалів.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Опис 2 
Справ: 205; 1946-1953 рр. 

Особові справи працівників. 

Ф.Р-1866 Управління уповноваженого Інспекції з якості бавовни на Україні, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 27; 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1950-1952 рр. 

Накази, вказівки Міністерства бавовництва СРСР, Інспекції з якості бавовни СРСР та її 
уповноваженого на Україні.  

Звіти бавовнозаводів. Листування з Інспекцією якості бавовни на Україні, Центральною 
лабораторією про перевірку якості бавовни. 

Штатні розписи.  
Списки, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції 
(МОДР), м. Херсон Одеської області 
Справ: 19; 1931-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1931-1934 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦК МОДР, листування з ним про популяризацію рішень 
Всесвітнього Конгресу прибічників миру, працевлаштування політемігрантів, участь у хлібозаготівлі. 
Протоколи засідань президії Одеського обкому МОДР.  

Звіти, відомості про роботу міськкому, склад низових осередків МОДР.  
Кошториси видатків, документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1868 Верхньорогачицька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Дніпропетровської області 
Справ: 1; 1930-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930-1935 рр. 

Особова справа колишнього червоного партизана М. Ф. Пульмана. 

Ф.Р-1869 Постійно-діючі технічні курси Міністерства бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 17; 1951-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1951-1953 рр. 

Накази з особового складу. Списки курсантів, викладачів. Особові справи, особові рахунки, відомості 
нарахування зарплати працівникам.  

Опис 3 
Справ: 1; 1952 р. 

Листування з Міністерством бавовництва СРСР про навчання іноземних спеціалістів. 

Ф.Р-1871 Херсонська обласна контора матеріально-технічного постачання Головного управління 
матеріально-технічного постачання Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 233; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1944-1952 рр. 

Накази, вказівки Міністерств радгоспів СРСР і УРСР, тресту «Укррадгосппостач».  
Накази директора з основної діяльності, протоколи загальних зборів, виробничо-технічних нарад. 

Плани, звіти, відомості про реалізацію запчастин до сільгосптехніки.  
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Штатні розписи, кошториси видатків.  
Накази з особового складу, списки, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 155; 1952-1957 рр. 

Накази директора з основної діяльності. Звіти про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Накази з особового складу, списки, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 4 
Справ: 24; 1955-1956 рр. 

Документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1872 Херсонський обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2183; 1944-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 1088; 1944-1971 рр. 

Документи про організаційно-масову роботу 
Постанови, вказівки ВЦРПС, ЦК профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів, 

протоколи засідань обласного оргбюро і президії обкому про готовність до польових робіт, хід 
соцзмагань, стан електрифікації сільського господарства, ліквідацію неписьменності, посилення роботи 
з техніки безпеки та охорони праці, покращення побутових умов працівників сільського господарства.  

Плани, статистичні звіти про роботу обласного та місцевих комітетів профспілки.  
Протоколи звітно-виборчих профспілкових зборів установ.  
Списки членів пленуму, голів, секретарів та членів місцевих, робітничих комітетів, профгрупоргів, 

передовиків.  
Документи про виробничо-масову роботу 

Постанови, план, договори, довідки про соцзобов’язання, рух за комуністичну працю, присвоєння 
звань «Бригада комуністичної праці», «Підприємство комуністичної праці», «Ударник комуністичної 
праці», «Бригада ім. 50-річчя Жовтня».  

Протоколи загальних зборів, звіти Херсонського електромеханічного заводу про перевірку виконання 
колективного договору (1947-1948).  

Списки передовиків. 
Документи про організаційно-масову роботу 

Накази, постанови, звіти про раціоналізаторську та винахідницьку роботу. 
Документи про культурно-побутову роботу 

Постанови, звіти, довідки про роботу клубів, будинків культури, піонерських таборів, 
агіткультбригад, організацію оглядів художньої самодіяльності, літнього відпочинку дітей.  

Довідки про житловий фонд МТС, побутовий стан гуртожитків.  
Звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Документи з охорони праці й техніки безпеки 

Звіти з охорони праці й техніки безпеки. 
Документи з соціального страхування 

Звіти про виконання бюджету. Розрахункові відомості з соцстрахування (1948). 
Відділ технічної інспекції 

Звіти про роботу інспекції. 
Документи з фінансової діяльності 

Звіти обласного та місцевих комітетів профспілки про виконання кошторисів видатків. 
Особові справи працівників обкому 

Особові справи, листки обліку кадрів. 

Опис 2 
Справ: 1095; 1972-1991 рр. 

Організаційний відділ 
Стенограми, протоколи засідань пленумів, президій обласного, районних комітетів профспілки. 
Статистичні звіти про роботу обласного та місцевих комітетів. 
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Відділ праці й зарплати 
Постанови, договори про соцзмагання.  
Протоколи засідань інспекції робітничого контролю. Довідки про перевірку виконання колективних 

договорів. Звіти про роботу товариських судів. 
Культурно-побутовий відділ 

Звіти, довідки, аналізи, відомості про роботу бібліотек, технікумів, шкіл комуністичної праці, 
народних університетів, оздоровчих дитячих таборів, профспілкових кіноустановок. 

Відділ культурно-виховної та фізкультурної роботи 
Звіти, довідки, відомості про розвиток фізкультури і спорту, роботу бібліотек, клубів. 
Відділ технічної інспекції 

Звіти, довідки, доповідні записки про поліпшення охорони праці й техніки безпеки.  
Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ соціального страхування 

Постанови, звіти, довідки про організацію медичного обслуговування членів профспілки, організацію 
закордонного туризму.  

Плани заходів по поліпшенню умов праці та оздоровлення працівників сільгосппідприємств. 
Фінансовий відділ 

Звіти обласного та місцевих комітетів профспілки про виконання кошторисів видатків. 

Ф.Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту 
«Укрсадовинрадгосп», с. Ключове Каховського району Херсонської області 
Справ: 17; 1943-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1943-1951 рр. 

Накази Військового Комісара СРСР, вказівки РНК УРСР про розселення польських громадян. 
Протоколи виробничо-технічних нарад.  
Списки остарбайтерів.  
Штатні розписи, виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, списки працівників. 

Ф.Р-1874 Каховська районна земельна управа, м. Каховка Каховського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1942-1943 рр. 

Агротехнічні звіти, апробаційні анкети общинних господарств. 

Ф.Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Каховського району, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 2; 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944-1951 рр. 

Протоколи опитувань, відомості, довідки, акти про злочини і збитки, заподіяні нацистськими 
окупантами населенню і господарствам району. 

Ф.Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Золота Балка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921-1922 рр. 

Постанови ВУЦВК, накази, циркуляри Херсонського повітвиконкому про націоналізацію 
підприємств, боротьбу з бандитизмом, охорону лісів.  

Списки громадян волості, службовців, дезертирів. 
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Ф.Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Накази Херсонського повітового управління міліції з особового складу.  
Списки працівників. 

Ф.Р-1880 Херсонське районне бюро примусових робіт Херсонського окружного бюро примусових 
робіт, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1928 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 

Циркуляр, листування з Херсонським окружним бюро примусових робіт про результати обстеження 
районних бюро, розподілення коштів, отриманих від робіт ув'язнених. 

Ф.Р-1881 Відділ соціального забезпечення Херсонської губернської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 11; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1919-1920 рр. 

Справи про встановлення опікунства над неповнолітніми сиротами, душевнохворими та їх майном. 

Ф.Р-1882 Зеленівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Зеленівка Херсонського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1925-1928 рр. 

Циркуляри, інструкції ВУЦКНС. 
Протокол окружного з'їзду КНС, засідань президії сільського КНС. 

Ф.Р-1883 1-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Дислокація районів міліції.  
Протоколи допитів.  
Списки, посвідчення працівників. 

Ф.Р-1884 5-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Постанова Одеського губвідділу юстиції про порядок розкуркулення.  
Протоколи засідань сільрад про сприяння органам міліції.  
Листування з волосним наглядачем про супроводження арештованих. 
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Ф.Р-1885 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 
(ОАФ) 
Справ: 192; 1919-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 192; 1919-1934 рр. 

Книги записів актів громадянського стану. Заяви громадян про видачу свідоцтв. 

Ф.Р-1887 Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 969; 1917-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1920-1922 рр. 

Наказ Миколаївського губвиконкому про ліквідацію повітових РСІ та передачу їх функцій повітовим 
уповноваженим губернської РСІ (1922).  

Звіти про роботу.  
Листування з волвиконкомами про виконання продрозкладки, боротьбу з бандитизмом, голодом, 

безпритульністю, встановлення фактів незаконних дій міліції, наявність поштово-телеграфних контор; з 
повітовим відділом народної освіти про поліпшення санітарного стану шкіл і дитбудинків; з повітовим 
відділом охорони здоров’я про організацію медичних дільниць; з церковнослужителями про розпуск 
релігійних общин (1920).  

Список волосних і сільських виконкомів, волостей Херсонського повіту.  
Баланси, акти ревізії фінансової діяльності. 
Відомість нарахування зарплати працівникам (1922). 

Опис 2 
Справ: 149; 1920-1922 рр. 

Постанови, циркуляри Миколаївського губвиконкому про реєстрацію, права та обов’язки іноземних 
підданих.  

Звіти про роботу іноземного столу. Листування з надзвичайними комісіями, органами карного 
розшуку про благонадійність іноземних підданих. Списки, паспорти іноземних підданих, оптантів, 
документи на отримання права проживання в УСРР (1922).  

Листування з волвиконкомами про боротьбу з бандитизмом, впровадження трудподатку, обов’язкове 
страхування. 

Опис 3 
Справ: 755; 1917-1923 рр. 

Адміністративно-організаційний підвідділ 
Наказ Херсонського військревкому про перехід влади до ревкомів. 
Протоколи районної конференції представників економічних комітетів і малих рад робітничих 

депутатів Херсонського повіту, засідань президії парткому м. Херсон, урочистих засідань Херсонського 
міськкому. 

Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркомату юстиції УСРР, 
Херсонського, Миколаївського губернських, Херсонського повітового виконкомів про виконання 
продрозкладки, заміну її продподатком, відділення церкви від держави, боротьбу з бандитизм, 
дезертирством, посадовими злочинами, голодом, безпритульністю, надання медичної допомоги 
населенню (1919-1922). 

Рапорти начальників волосних управлінь міліції. 
Списки кандидатів у ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (1917). 
Іноземний стіл 

Паспорти, свідоцтва, реєстраційні картки, анкети іноземних підданих, надані для отримання права 
проживання в УСРР (1920-1921). 

Бюро перепусток  
Звіт про роботу бюро (1922). 
Заяви громадян, мандати, посвідчення на право виїзду за межі м. Херсон (1920-1921). 
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Інформаційно-інструкторський відділ 
Накази, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркомату юстиції УСРР, 

Херсонського, Миколаївського губернських, Херсонського повітового виконкомів про боротьбу з 
бандитизмом, голодом, стан виконання продрозкладки, наявність у повіті зброї, продовольства, фуражу.  

Протоколи волосних з'їздів рад, сходів громадян сіл, засідань президій волревкомів і сільрад, 
профспілкових зборів установах м. Херсон.  

Звіти, статистичні звіти, зведення, доповідні записки про роботу відділів повітвиконкому, 
волвиконкомів. 

Зведення про політичний та господарський стан повіту (1922). 
Списки працівників. 
Комісія з чистки радянського апарату 

Списки, анкети працівників відділів повітвиконкому, установ м. Херсон. 
Комісія з надання відстрочки військовозобов’язаним співробітникам 

Протоколи засідань колегії, комісії про надання відстрочки. 
Підвідділ комітетів незаможних селян 

Протоколи з’їздів незаможних селян, мандати та посвідчення депутатів. 
Підвідділ ЗАГС 

Зведення про природній рух населення (1921). 
Торговельний стіл 

Статути, протоколи засідань засновників торгово-промислових артілей, запитальні листи, заяви 
громадян про видачу дозволів на право торгівлі. 

Бюро живого зв’язку 
Постанови повітвиконкому про організацію летючої пошти (1922).  
Комісія з відділення церкви від держави 

Протоколи засідань сільських комісій з відділення церкви від держави.  
Договори оренди молитовних домів, описи майна, відомості про кількість церков, синагог, 

чисельність священнослужителів, прихожан. 
Послужні списки священнослужителів (1920-1923). 
Кошторисно-рахунковий відділ 

Постанови РНК УСРР про запровадження промислового податку, накази, інструкції повітвиконкому 
про складання фінансової звітності установ, правила оподаткування громадян. 

Довідки, посвідчення збирачів податків. 
Бухгалтерія 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Стіл особового складу 

Накази з особового складу. 
Списки, анкети, особові картки, посвідчення, мандати працівників відділів повітвиконкому, 

волвиконкомів. 
Виборча комісія 

Накази, протоколи засідань повітової, волосних виборчих комісій.  
Списки, послужні списки, анкети, посвідчення, мандати працівників волвиконкомів, сільрад, 

волосних і сільських КНС. Списки громадян, позбавлених виборчих прав. 

Ф.Р-1888 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) «Допомога», с. Заповіт Херсонського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1928-1929 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1928-1929 рр. 

Договори з Херсонською районною сільгоспкредитспілкою на обслуговування тракторами; акти 
техогляду тракторів.  

Посімейно-майнові списки засновників товариства. 
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Ф.Р-1889 Херсонська повітова комісія по боротьбі з дезертирством Херсонської губернської комісії 
по боротьбі з дезертирством, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 5; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 5; 1920 р. 

Постанови, листування з Херсонським повітвійськкоматом про направлення дезертирів у військові 
частини. Списки, анкети дезертирів. 

Ф.Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу 
УСРР, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 2: 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 2: 1925-1926 рр. 

Звіти, листування про роботу Малокопанівського сільського споживчого товариства.  
Виконавчі листи по стягненню боргів з кооперативних товариств. 

Ф.Р-1893 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонському відділенні «Дніпробугу», м. Херсон УСРР 
Справ 4; 1927-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1927-1930 рр. 

Звернення Херсонського окружного філіалу профспілки про проведення Дня індустріалізації (1930).  
Протоколи загальних зборів працівників Херсонської окрспоживспілки, засідань місцевкому, 

розціночно-конфліктної комісії, каси взаємодопомоги.  
Заяви працівників на видачу спецодягу. 

Ф.Р-1897 Херсонське відділення Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927 р. 

Циркуляри Вукоопспілки про початок діяльності Херсонського відділення. 

Ф.Р-1898 Особлива сесія Одеського губернського радянського народного суду по м. Херсону і повіту, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 89; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 89; 1922-1924 рр. 

Протоколи засідань (1922).  
Карні справи. 

Ф.Р-1899 Управління начальника робіт (УНР) № 322 тресту «Південгідробуд» Міністерства 
будівництва СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 91; 1943-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1943-1953 рр. 

Трудові книжки. 



 137

Ф.Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 2; 1918-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1918-1919 рр. 

Циркуляр відділу Всеросійського сільськогосподарського перепису Міністерства землеробства 
Тимчасового уряду.  

Витяги з постанов управи про розподіл обов’язків між її членами, ведення діловодства українською 
мовою, оренду приміщення для статистичного відділу.  

Протокол засідання ради спілки службовців Херсонського губернського земства про організацію при 
управі безкоштовних курсів для вивчення української мови, забезпечення службовців продуктами 
харчування, паливом.  

Листування з Міністерством земельних справ УНР, Департаментом сповідань МВС УНР, відділами 
міністерств УНР та Української Держави, Херсонським губерніальним старостою, повітовими та 
міськими управами, Херсонською повітовою державною вартою, Херсонським правлінням 
кооперативного товариства «Українська книгарня», шкільним відділом управи про організацію збору 
статистичних відомостей, підготовку до укладання українською мовою «Підручника для урядовців в 
земських установах».  

Ф.Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників 
«Продшлях», м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 104; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1919-1920 рр. 

Доповіді про розграбування складів і магазинів відділення під час єврейських погромів.  
Договори з постачальниками, заявки організацій про відпуск товарів з залізничних станцій. Головні 

книги. 
Списки, посвідчення, відомості на видачу зарплати працівникам.  

Ф.Р-1903 Каховський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, 
м. Каховка Каховського району УСРР 
Справ: 12; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1930-1931 рр. 

Циркуляри Радпольторгу.  
Звіти про роботу пункту. Книга обліку товарів, інвентарна книга, документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-1904 Дільничний наглядач міського району Херсонського окружного управління радянської 
робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи допитів, рапорти. Заяви громадян про видачу свідоцтв на право проживання. 

Ф.Р-1905 Радянське господарство (радгосп) «Степове», с. Юзкуї Генічеського повіту Запорізької 
губернії 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Акти прийому-здачі худоби від радгоспів і приватних осіб. Листування з Генічеським повітовим 
земвідділом про організацію радгоспів. 

Журнали реєстрації вхідної кореспонденції. 
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Ф.Р-1906 Херсонський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 

Книга обліку товарів. 

Ф.Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату, м. Херсон 
Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 7; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1920-1921 рр. 

Накази Реввійськради Республіки, циркуляри Головного військово-ветеринарного управління.  
Звіти про роботу, відомості про захворюваність, рух і смертність коней, наявність та використання 

ветпрепаратів. Акти огляду, падежу коней.  
Списки, облікові картки ветфельдшерів. 

Ф.Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській 
області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 2736; 1938-1940, 1945-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1945, 1947-1950 рр. 

Звіти, доповіді, листування про результати сортовипробування зернових, олійних культур і трав, 
організацію районних зрошуваних сортоділянок, методики сортовипробування.  

Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 1178; 1938-1940, 1945, 1948-1950, 1952-1968 рр. 

Накази, постанови, інструкції Міністерства сільського господарства СРСР, Української інспектури 
Держкомісії з випробування зернових культур, Херсонського облвиконкому. 

Плани роботи сортодільниць, виробничі, метеорологічні звіти, відомості про результати конкурсних 
сортовипробувань сільгоспкультур, фруктових дерев. Характеристики сортів і гібридів сільгоспкультур, 
картки обліку хвороб і шкідників.  

Звіти про відрядження у країни Ради Економічної Взаємодопомоги, Канаду.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, кошториси видатків. 

Опис 3 
Справ: 1086; 1969-1983 рр. 

Накази, постанови, інструкції Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, Української 
інспектури Держкомісії з випробування зернових культур, Херсонського облвиконкому. 

Протоколи засідань інспектури, обласних і районних агрономічних нарад.  
Плани роботи сортодільниць. Характеристики сортів і гібридів сільгоспкультур, картки обліку 

хвороб і шкідників. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, кошториси видатків. 

Опис 4 
Справ: 409; 1984-1988 рр. 

Протоколи засідань Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур, обласної комісії по 
районуванню, обласних нарад.  

Плани сортовипробування, звіти про виробничу діяльність, результати конкурсних сортовипробувань 
сільгоспкультур. Метеорологічні звіти сортодільниць.  

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-1912 Науково-дослідний інститут сільськогосподарського науково-дослідного центру Півдня 
України, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 9; 1942-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1942-1944 рр. 

Методичні рекомендації по проведенню науково-дослідних робіт, боротьбі зі шкідниками.  
Плани, звіти про роботу відділів інституту, доповідні записки, листування з установами м. Херсон 

про обстеження тварин.  
Штатні розписи, кошториси видатків, списки обладнання і матеріалів.  
Списки працівників. 

Ф.Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» 
Державного комітету України по нафті і газу, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2124; 1935-1941, 1944-2010 рр. 

Опис 1 
Справ: 157; 1935-1941 рр. 

Плани-креслення будівництва Херсонського крекінг-заводу. 

Опис 2 
Справ: 1165; 1944-1989 рр. 

Секретар 
Накази Наркомату нафтової промисловості СРСР, Міністерства нафтохімічної промисловості СРСР, 

накази, розпорядження директора Херсонського крекінг-заводу (1944-1952), нафтопереробного заводу 
ім. С. Орджонікідзе (1952-1989). 

Плановий відділ 
Техпромфінплани, плани, звіти про виробництво та собівартість продукції. 
Виробничо-технічний відділ 

Накази Міністерства нафтової промисловості СРСР, плани, розрахунки з реконструкції та 
розширення заводу в 1954-1961 роках. 

Технологічні рекомендації з експлуатації крекінг-установок (1950).  
Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Плани, звіти про виробництво, якість, постачання 

експортної продукції. Довідки, зведення, листування про якість нафтопродуктів у порівнянні зі 
світовими стандартами, експорт нафтобітуму в Непал, Ефіопію (1965).  

Документи з раціоналізації 
Протоколи засідань технічної ради про розгляд рацпропозицій, звіти про їх впровадження, накази 

директора про преміювання раціоналізаторів. 
Документи з технічної інформації 

Плани, звіти про роботу. Стенограми, доповіді на конференціях, семінарах, статті з обміну передовим 
досвідом.  

Плани експозицій, характеристики, акти експертизи продукції для Всесоюзної та Республіканської 
виставок досягнень народного господарства (1966-1989). 

Документи з наукової організації праці 
Плани впровадження, розрахунки рівня наукової організації праці. 
Документи з техніки безпеки 

Звіти про стан техніки безпеки. 
Відділ праці та зарплати 

Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти, довідки про роботу з кадрами. 
Протоколи, нагородні листи, характеристики передовиків виробництва. 
Бухгалтерія 

Накази, вказівки Наркомату нафтової промисловості СРСР про виділення коштів на відновлення 
заводу. Інвентарні описи, відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 

Штатні розписи, звіти про виробничо-фінансову, виробничо-господарську діяльність, виконання 
планів капіталовкладень. 
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Документи ради молодих спеціалістів 
Протоколи засідань, план роботи ради (1969-1971). 
Група народного контролю 

Протоколи засідань групи (1981-1986). 
Воєнізована охорона 

Звіт про фінансову діяльність (1952). 
Заводський комітет профспілки працівників хімічної та нафтохімічної промисловості 

Протоколи засідань завкому (1980-1989). 

Опис 3 
Справ: 632; 1990-2010 рр. 

Загальний відділ 
Накази, протоколи, сертифікати, свідоцтва, довідки про створення, реєстрацію та перереєстрацію 

ВАТ «Херсоннафтопереробка» (1993, 2007). Статути ВАТ (1994, 1997). Статут, свідоцтва ВАТ 
«Спеціалізований переробний комплекс «Корс» (2009, 2010). 

Постанови суду, ліквідаційний баланс, довідки про банкрутство та ліквідацію ВАТ «Спеціалізований 
переробний комплекс «КОРС» (2010). 

Накази, розпорядження директора (1990-1995), голови правління, генерального директора (1996-
2009). 

Планово-економічний відділ 
Техпромфінплани, бізнес-плани, плани, звіти про виробництво продукції. 
Відділ організації праці і зарплати 

Плани з праці, штатні розписи.  
Колективні договори, звіти про їх виконання. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань технічної ради. 
План впровадження досягнень науки і техніки. Баланси виробничої потужності, статистичні звіти про 

їх використання.  
Відділ охорони праці й техніки безпеки 

Довідки про стан охорони праці й техніки безпеки. Протоколи вимірювання шуму та вібрації, 
атестації робочих місць. 

Відділ капітального будівництва і комплектування устаткування 
Статистичні звіти про введення об’єктів у дію, використання основних фондів і капіталовкладень 

(1993). 
Плани, звіти про економічний та соціальний розвиток заводу (1990-2002). Переліки об’єктів 

промислового, житлового та громадського будівництва, введених в експлуатацію протягом 1986-
1995 років та запланованих на 1995-2000 роки. 

Група з зовнішньоекономічних зв’язків 
Свідоцтво суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на здійснення експорту продукції за 

спеціальними режимом.  
Звіти про зовнішньоекономічну діяльність (1993-2009). Статистичні звіти про рух коштів в іноземній 

валюті та імпорт товарів з давальницької сировини. 
Відділ приватизації 

Статут ВАТ «Херсоннафтопереробка» (1998, 1999).  
Протоколи загальних зборів акціонерів (1999), засідань наглядової ради (1995-1999). Реєстр 

акціонерів (1997-1999), власників цінних паперів (1999), списки пільговиків на придбання акцій.  
Відділ по роботі з акціонерами і цінними паперами 

Статути, положення про наглядову раду, ревізійну комісію, правління і голову правління ВАТ 
«Херсоннафтопереробка» (2000-2007).  

Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради (2000-2009). 
Звіти, статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (2000-2009), реєстри їх 

власників.  
Редакція багатотиражної газети «Крекінг» 

Випуски газети (2001-2006). 
Відділ розвитку 

Буклет «70 років Херсонському нафтопереробному заводу. 1938-2008» (2008). 
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Бухгалтерія 
Фінансові плани, звіти про фінансового-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань президії, профкому. 

Опис 4 Заводський комітет профспілки працівників нафтової і хімічної промисловості 
Справ: 98; 1951-1980 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань завкому. Плани, звіти про роботу. 
Звіти про результати виборів завкому. 

Опис 5 
Справ: 70; 1944-1976 рр. 

Накази Наркомату нафтової промисловості СРСР, Міністерства нафтохімічної промисловості СРСР, 
Головного управління з переробки нафти, листування з ними про відновлення заводу, акти приймання та 
пуску заводу, облік трофейного майна, імпортного обладнання, будівництво об’єктів МППО, баланси 
промислових потужностей. 

Ф.Р-1914 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 24; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1921-1923 рр. 

Протоколи повітових з'їздів, конференцій, засідань пленумів, правлінь Миколаївського губернського 
і Дніпровського повітового відділень, загальних зборів членів місцевкомів профспілки. 

Звіти, доповіді про роботу повітового відділення та місцевкомів профспілки. 
Листування з Дніпровським повітовим виконкомом, відділом охорони здоров’я, профбюро, 

місцевкомами про облік медперсоналу, проведення культмасової роботи, надання матеріальної 
допомоги членам профспілки. 

Відомості про штатний склад, списки працівників повітового відділу охорони здоров’я, медичних і 
фармацевтичних закладів, дитбудинків повіту. 

Ф.Р-1919 Відділ бавовництва виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 44; 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1949-1953 рр. 

Накази, постанови Міністерства бавовництва УРСР, Херсонського облвиконкому, бюро обкому 
КП(б) України. 

Плани врожайності і збирання бавовни, листування з обласним управлінням бавовництва, 
колгоспами про заходи з підвищення врожайності бавовни, виконання планів заготівлі. 

Особові справи, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-1920 Микільське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Микільське Херсонського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Рапорти сільського управління про видачу свідоцтв на право проживання. 
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Ф.Р-1921 Державний інспектор з визначення врожайності по Генічеському міжрайону УРСР, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 14; 1947-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1947-1953 рр. 

Звіти, доповідні записки, відомості про врожайність сільгоспкультур, стан озимих, розміри посівних 
площ. 

Ф.Р-1924 Бериславська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Бериславського району Одеської 
області 
Справ: 32; 1926-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1926-1936 рр. 

Постанови, інструкції Центральної партизанської комісії при ВУЦВК.  
Протоколи засідань комісії. 
Особові справи колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

Ф.Р-1925 Херсонська міська партизанська комісія при Херсонській міській раді робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 
Справ: 728; 1929-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 728; 1929-1935 рр. 

Постанови, інструкції, циркуляри Центральної партизанської комісії при ВУЦВК, Херсонської 
окружної і міської партизанських комісій.  

Протоколи засідань міської комісії, зборів колишніх червоногвардійців і червоних партизанів.  
Листування з Київською, Ленінградською, Миколаївською партизанськими комісіями, установами і 

організаціями про виявлення колишніх червоногвардійців і червоних партизанів, їх працевлаштування, 
поліпшення житлових умов, надання матеріальної допомоги, організацію санаторно-курортного 
лікування, проведення політико-виховної роботи. 

Особові справи колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

Ф.Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського міжрайону 
Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур при Раді Міністрів СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 134; 1940, 1947-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1940 р. 

Статистичні звіти про розміри посівних площ сільгоспкультур по районах Миколаївської області. 

Опис 2 
Справ: 98; 1947-1954 рр. 

Накази з основної діяльності. 
Звіти, статистичні звіти, таблиці, відомості, листування про визначення врожайності сільгоспкультур 

і облік посівних площ.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 35; 1947-1954 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, картки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1927 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») 
Херсонських установ Чорноморського медико-санітарного управління, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 8; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1925-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників управління, засідань місцевкому. Колективні договори. 
Плани, звіти про роботу. Листування з Херсонською окружною касою соцстрахування про проведення 
сезонної оздоровчої кампанії.  

Штатні розписи, списки працівників. 

Ф.Р-1928 Водне відділення Нижньодніпровсько-Бузького району профспілки працівників медико-
санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1922-1923 рр. 

Протоколи загальних зборів медпрацівників Миколаївської дільниці охорони здоров'я водних шляхів, 
лікарні працівників водного транспорту.  

Листування з Херсонським повітовим профбюро, Запорізьким водно-санітарним районом про прийом 
медпрацівників до профспілки, роботу волосних осередків, боротьбу з безпритульністю.  

Списки, посвідчення членів профспілки. 

Ф.Р-1929 Херсонська повітова надзвичайна санітарна комісія (надсанком), м. Херсон Херсонського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 8;1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1920-1922 рр. 

Положення про надзвичайні санітарні комісії.  
Постанови, накази, протоколи засідань Миколаївської губернської, Херсонської повітової 

надзвичайних санкомісій про заходи по боротьбі з епідеміями тифу і холери. 

Ф.Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам 
інтервенції, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 12; 1924-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1924-1926 рр. 

Статут, циркуляри, інструкції Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції.  
Протоколи конференцій, загальних зборів, засідань окружного і районних комітетів. Звіти про роботу 

Одеського губернського, Херсонського окружного і районних комітетів.  
Списки постраждалих, відомості про збитки, заподіяні інтервентами населенню. 

Ф.Р-1931 Інспектор державного страхування Качкарівського району, с. Качкарівка Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 21; 1924-1930 рр. 

Опис 1  
Справ: 21; 1924-1930 рр. 

Циркуляри, вказівки, інструкції Держстраху УСРР, Херсонської окружної контори держстраху.  
Протоколи окружної наради страхових працівників. 
Відомості про надходження платежів окладного страхування по сільрадах району. Листування з 

окружною конторою, сільрадами про страхування будівель, посівів, худоби, стягнення страхових 
платежів, надання пільг по окладному страхуванню. 
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Ф.Р-1932 Інспектор безпосередніх податків 389-ї дільниці Херсонського округу, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 13; 1923, 1928-1930 р. 

Опис 1 
Справ: 13; 1923, 1928-1930 р. 

Зведені списки об'єктів оподаткування Бериславського району (1923).  
Описи землеволодінь, списки платників податків. Заяви, анкети власників торговельних підприємств 

про видачу патентів. 

Ф.Р-1933 Народний суд 11-ї дільниці Криворізького повіту, с. Високопілля Криворізького повіту 
Катеринославської губернії 
Справ: 16; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1920-1921 рр. 

Цивільні справи. 

Ф.Р-1934 Херсонське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого комітету, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 28; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1921-1923 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Наркомату продовольства УСРР, Миколаївського губвиконкому, 
губернського і повітового продкомів, листування з ними про проведення податкової кампанії, порядок 
збирання податків.  

Списки платників продподатку.  
Особові справи, посвідчення працівників. 

Ф.Р-1935 Великоолександрівське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого 
комітету, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1922-1923 рр. 

Постанови Одеського губернського, Херсонського повітового виконкомів, листування з ними про 
надання пільг незаможному селянству. Відомості про хід збирання продподатку.  

Списки членів КНС Великоолександрівської волості, платників продподатку Архангельської і 
Кочубеївської волостей. 

Ф.Р-1938 Комітет профспілки радянських працівників («Радпрацівник») при Херсонській повітовій 
особливій військово-продовольчій комісії, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 2; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1921 р. 

Протоколи загальних зборів, засідань комітету. Листування з ЦК профспілки про проведення 
культурно-просвітньої роботи серед членів профспілки, відведення землі під індивідуальні городи. 

Ф.Р-1939 Уповноважений Миколаївського губернського кооперативного відділу по Херсонському 
повіту, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1921 рр. 

Протоколи засідань правління Херсонської спілки кооперативів, листування з ним про злиття 
кредитної кооперації зі споживчою, робітничого і загальногромадянського кооперативів в єдине 
споживче товариство. 

Постанови про призначення та переведення працівників. 
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Ф.Р-1940 Уповноважений Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Листування з Миколаївським губвідділом військово-продовольчого постачання, військовими 
частинами про норми, порядок постачання та переробку продуктів. 

Список працівників управління уповноваженого Херсонського повітового військово-продовольчого 
магазину. 

Ф.Р-1941 Новолук'янівський сільський революційний комітет, с. Новолук'янівка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Накази, розпорядження Одеського губвиконкому, сільревкому. 

Ф.Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 66; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1941-1943 рр. 

Розпорядження, циркуляри рейхсміністра зайнятих східних областей, рейхскомісара України, 
головнокомандувача вермахту України, гиколаївського генерального, герсонського окружного і 
міського комісарів, листування з Херсонською міською управою про роботу промислових підприємств, 
виробництво промислової продукції та продуктів харчування для вермахту, працевлаштування 
місцевого населення, встановлення розмірів податків, твердих цін на товари та послуги, постачання 
паливно-мастильних матеріалів. 

Місячні звіти про політичний стан міста. 
Звіти Херсонської біржі праці про рівень безробіття, зайнятість і оплату праці місцевого населення, 

використання праці військовополонених, вербування робочої сили для роботи в Німеччині. Замовлення 
підприємств на робочу силу.  

Інвентаризаційна відомість, рекламні та прайс-листи, листування про розвиток взуттєвої 
промисловості на території Миколаївського генерального округу. 

Анкети промислових підприємств і технічних навчальних закладів. 
Історико-економічний огляд діяльності херсонського водогону. 
Список рейхс- і фольксдойче м. Херсон. Особові справи працівників комісаріату. 

Ф.Р-1943 Артіль інвалідів «Соціалістична охорона» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів 
(облкоопінспілки), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 37; 1948-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1948-1952 рр. 

Розпорядження голови. Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам.  

Ф.Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон, м. Херсон Херсонського округу 
Одеської губернії 
Справ: 6; 1922-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1922-1925 рр. 

Карні справи. 
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Ф.Р-1948 Херсонська обласна контора з прокату кінофільмів Головного управління кінофікації і 
кінопрокату Держкомітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 398; 1944-1956, 1963-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 398; 1944-1956, 1963-1988 рр. 

Накази управляючого, директора.  
Плани, довідки, зведення, звіти, статистичні звіти про роботу, підсумки республіканського та 

обласного соцзмагань.  
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1950 Херсонська обласна контора Торговельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 357; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 357; 1944-1957 рр. 

Накази, розпорядження, рішення, інструкції Міністерства фінансів СРСР, Торгбанку СРСР, 
Херсонської облвиконкому. 

Звіти, доповідні записки, акти обстеження роботи філіалів банку.  
Титульні списки об’єктів капітального будівництва, кошториси, плани фінансування підприємств 

кооперації. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Особові рахунки працівників.  
Ліквідаційний баланс. 

Ф.Р-1951 Херсонський обласний комітет профспілки працівників споживчої кооперації, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 159; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 159; 1944-1957 рр. 

Протоколи обласних і районних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президій обласного, 
районних, місцевих місцевкомів, загальних профспілкових зборів.  

Плани, звіти, статистичні звіти про роботу обласного і районних комітетів профспілки, організацію і 
роботу клубу споживкооперації, піонерських таборів, розвиток спортивної роботи. 

Ф.Р-1952 Акціонерне товариство відкритого типу (АТВТ) «Фірма «Херсонвзуття», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 620; 1944-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 514; 1944-1994 рр. 

Постанови, розпорядження Ради Міністрів СРСР, накази Наркомату фінансів СРСР, легкої 
промисловості УРСР, рішення сесій Херсонської міськради про відновлення цехів та виробництва 
Херсонської взуттєвої фабрики, боротьбу з розкраданням державного майна, збирання металобрухту, 
покращення умов праці інвалідів війни, підлітків, відзначення 20-річчя фабрики (1949).  

Накази з основної діяльності, протоколи нарад із покращення асортименту і якості продукції, засідань 
ради науково-технічного товариства.  

Техпромфінплани, плани виробництва, звіти про виконання планів виробництва, роботу центральної 
технологічної лабораторії, впровадження винахідництва та рацпропозицій, підсумки соцзмагання, норми 
виробітку і розцінок.  

Штатні розписи, звіти з праці, про роботу з кадрами, плани профнавчання. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Накази з особового складу, списки працівників. 
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Опис 2 Профспілковий комітет 
Справ: 106; 1951-1985, 1992-1993 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. Колективні договори.  
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1953 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 6862; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 1096; 1944-1950 рр. 

Канцелярія 
Накази Наркоматів землеробства СРСР і УРСР, рішення Херсонського облвиконкому про 

підвищення врожайності. Накази начальника управління. 
Планово-економічний відділ 

Плани відбудови і розвитку сільського господарства області. Список колгоспів (1945).  
Організаційно-колгоспний відділ 

Накази начальника про виконання державного плану державі сільгосппродуктів. Стенограми засідань 
районних земвідділів. Протоколи загальних зборів членів колгоспів. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність, відомості про натуральні прибутки колгоспів.  
Управління зернових та олійних культур 

Накази начальника. 
Сортовий відділ 

Накази, постанови, резолюції про роботу з покращення насіння зернових культур. 
Плодово-овочеве управління 

Накази, рішення, плани, відомості про врожайність, наявність плодово-ягідного та декоративного 
матеріалу, розвиток виноградарства, боротьбу з філоксерою. 

Управління технічних культур 
Плани, схеми, звіти про посіви технічних культур. 
Відділ бавовництва 

Плани, відомості про посіви, збирання бавовнику. 
Група по боротьбі з сільськогосподарськими шкідниками та хворобами сільгоспкультур 

Накази, інструкції, відомості, листування про боротьбу зі шкідниками та хворобами сільгоспкультур. 
Сектор агролісомеліорації 

Звіти про проведення гідромеліоративних робіт. Список районних лісомеліораторів. 
Управління землеустрою та сівозмін 

Накази, постанови, інструкції РНК СРСР, Наркомату землеробства СРСР про відновлення державних 
актів на безстрокове користування землею колгоспами. 

Рішення Херсонського облвиконкому про виділення земельних ділянок для підсобних господарств. 
Звіти про розподіл та використання земельних угідь в області. 
Виробничо-зоотехнічний відділ 

Накази начальника, плани, звіти про розвиток тваринництва в області. 
Управління тваринництва 

Постанови РНК УРСР про завезення худоби зі східних областей СРСР. 
Звіти про розвиток тваринництва в області. 
Відділ конярства 

Постанови РНК УРСР, звіти про розвиток конярства, створення фонду «Кінь Радянської армії». 
Ветеринарне управління 

Звіти про розвиток ветеринарної мережі, проведення епізоотичних заходів. 
Управління МТС 
Планово-фінансовий відділ 

Виробничо-фінансові плани.  
Відділ експлуатації та ремонту 

Накази начальника. 
Відділ з натуральної оплати та розрахунків з колгоспами 

Довідки про виробничі показники та преміювання працівників МТС. 
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Управління агротехніки та механізації 
Плани, звіти, відомості про роботу МТС, підсумки вирощування виноградників і садів. 

Інвентаризаційні відомості захисних лісосмуг. 
Списки передовиків. 
Відділ сільськогосподарської пропаганди 

Списки, відомості, характеристики передовиків тваринництва. 
Виробничо-зональний відділ 

Плани роботи, схеми розміщення МТС. 
Відділ будівництва колгоспних та підсобних приміщень 

Відомості про технічний стан МТС, звіти про капітальне будівництво. 
Відділ сільської електрифікації 

Плани, довідки, листування про радіофікацію сіл. 
Відділ водного господарства 

Доповідна записка про розвиток зрошення. 
Відділ підготовки кадрів 

Накази, рішення про підготовку кадрів для сільського господарства. 
Відділ кадрів 

Звіти МТС про наявність та підготовку кадрів, списки працівників. 
Центральна бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність МТС. 

Опис 2 
Справ: 1011; 1951-1955 рр. 

Канцелярія 
Накази начальника управління. 
Планово-економічний відділ 

Плани розвитку сільського господарства.  
Організаційно-колгоспний відділ 

Протоколи загальних зборів членів колгоспів про затвердження звітів.  
Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 
Управління зернових та олійних культур 
Сортовий відділ 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, плани, звіти про роботу з покращення насіння 
зернових культур. 

Плодово-овочеве управління 
Накази, рішення, плани, відомості про врожайність, наявність плодово-ягідного та декоративного 

матеріалу, розвиток виноградарства, боротьбу з філоксерою. 
Відділ зрошуваного землеробства 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, листування, плани, звіти про розвиток 
зрошуваного землеробства, використання зрошуваних земель.  

Відділ боротьби з сільськогосподарськими шкідниками та хворобами сільгоспкультур 
Плани, звіти про боротьбу зі шкідниками та хворобами сільгоспкультур. 
Сектор агролісомеліорації 

Звіти про проведення гідромеліоративних робіт, схеми розміщення лісосмуг. 
Управління землеустрою та сівозмін 

Рішення облвиконкому про розміри присадибних ділянок для переселенців, передачу орних земель 
під випас (1951). Протоколи засідань технічної ради про впровадження сівозмін. 

Звіти про агроґрунтові обстеження, виконання агромеліоративних робіт, розподіл та використання 
земельних угідь в області. 

Управління тваринництва 
Плани розвитку риборозведення. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи нарад про розвиток тваринництва. 
Відділ конярства 

Звіти про розвиток конярства.  
Ветеринарний відділ 

Звіти про стан ветеринарно-профілактичної роботи. 
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Відділ будівництва колгоспних та підсобних приміщень 
Відділ водного господарства 

Звіти про розвиток будівництва зрошувальних систем. 
Управління сільськогосподарської пропаганди 

Протоколи виробничих нарад, засідань експертної комісії 2-ї обласної сільгоспвиставки. 
Плани, звіти про наукові роботи Херсонського сільгоспінституту, рукописи, лекції М. Браги з 

впровадження передового досвіду (1951-1952). 
Списки передовиків сільського господарства. 
Відділ підготовки кадрів 

Накази, рішення про підготовку кадрів для сільського господарства. 
Відділ кадрів 

Звіти МТС про наявність та підготовку кадрів, списки працівників. 
Фінансовий відділ 

Проекти місцевих бюджетів, виробничо-фінансові плани колгоспів. 
Центральна бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність райвідділів сільського господарства. 

Опис 3 
Справ: 987; 1956-1961 рр. 

Канцелярія 
Накази начальника управління. Протоколи засідань виробничо-технічної ради. 
Планово-економічний відділ 

Плани розвитку сільського господарства.  
Відділ нормування та оплати праці 

Накази, довідки, листування про чисельність, фонд зарплати, нормування праці МТС. 
Організаційно-колгоспний відділ 

Звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів області. 
Агровиробниче управління 
Відділ сортового насінництва  

Звіти про сортовипробування зернових культур. 
Інспекція з овочівництва, картоплі та садівництва 

Плани, відомості, листування про розвиток овочівництва, баштанництва, садівництва, 
виноградарства.  

Відділ зрошуваного землеробства 
Довідки, доповідні записки про ефективність зрошуваних земель. 
Протоколи, плани, розрахунки введення в експлуатацію Інгулецької зрошувальної системи (1957). 
Контрольно-насіннєва лабораторія 

Плани, звіти про роботу обласної та районних лабораторій, зведені звіти про якість висіяного насіння 
ярових та озимих культур. 

Відділ захисту рослин 
Плани, звіти про боротьбу зі шкідниками та хворобами сільгоспкультур. 
Управління землеустрою та сівозмін 

Рішення облвиконкому про відведення земельних ділянок. Списки колгоспів області. 
Управління тваринництва 

Плани роботи Каховської державної станції з племінної роботи.  
Інспекція тваринництва 

Плани, звіти про розвиток тваринництва. 
Ветеринарний відділ 

Звіти про стан ветеринарно-профілактичної роботи. 
Управління МТС 

Звіти про роботу МТС, електрифікацію сільського господарства. 
Управління по заготівлях та закупівлях сільськогосподарської продукції  

Плани, звіти про виконання колгоспами плану заготівель та постачання сільгосппродукції. 
Відділ капітального будівництва 

Плани фінансування капітального будівництва, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Управління сільськогосподарської пропаганди 

Стенограми обласних нарад передовиків тваринництва, рукописи брошур з обміну досвідом. 
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Відділ підготовки кадрів 
Накази, рішення про підготовку кадрів для сільського господарства. 
Фінансовий відділ 

Проекти місцевих бюджетів, виробничо-фінансові плани колгоспів. 
Центральна бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність МТС. 

Опис 4 
Справ: 30; 1946-1962 рр. 

Накази начальника, листування з Міністерством сільського господарства УРСР про відведення 
земельних ділянок для цивільного повітряного флоту (у т. ч. для аеродрому в м. Скадовськ), 
експлуатаційних споруд траси Харків-Сімферополь.  

Опис 5 
Справ: 1396; 1962-1969 рр. 

Канцелярія 
Накази начальника управління. 
Планово-економічний відділ 

Вказівки, накази Міністерства виробництва та заготівель сільгосппродуктів УРСР, додаткову оплату 
праці механізаторів і робітників свиноферм.  

Протоколи засідань технічної ради. Плани розвитку сільського господарства.  
Відділ нормування та оплати праці 

Накази, довідки, листування про збільшення оплати праці. 
Відділ із землекористування та організаційно-колгоспних справ 

Рішення облвиконкому про відведення земельних ділянок сільгосппідприємствам. 
Відділ насінництва  

Звіти про сортовипробування зернових культур. 
Відділ з охорони та поліпшення ґрунтів, землекористування та державного обліку земель 

Плани сівозмін, довідки про боротьбу з ерозією ґрунтів, відведення малопродуктивних земель від 
випаси та будівництво. 

Група агрономів 
Вказівки Міністерства виробництва та заготівель сільгосппродуктів УРСР, довідки, листування про 

впровадження передового досвіду з вирощування сільгоспкультур.  
Протокол засідання державної комісії про введення в експлуатацію Краснознам’янської 

зрошувальної системи (1962). 
Відділ по землекористуванню 

Звіти про розподіл земель по угіддях і землекористувачах.  
Відділ з контролю за заготівлями сільгосппродуктів 

Плани, звіти про заготівлю сільгосппродуктів в області. Плани закупівель насіння кукурудзи, 
фруктів, винограду, овочів у колгоспах та радгоспах області. 

Управління тваринництва 
Зведені звіти про покращення порід великої рогатої худоби.  
Ветеринарний відділ 

Звіти про стан ветеринарно-профілактичної роботи. Довідки, відомості про ветеринарну службу за 
50 років радянської влади (1967). 

Група зоотехніків  
Накази, плани, звіти, довідки про розвиток тваринництва в області. Звіти Українського НДІ «Асканія-

Нова» про дослідження кормів (1962). 
Виробничий відділ 
Група інженерів-механізаторів 

Плани, звіти, доповідні записки про механізацію та електрифікацію тваринницьких ферм. 
Відділ капітального будівництва 

Плани, звіти про фінансування капітального будівництва; акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Відділ праці 

Стенограми нарад передовиків сільського господарства, плани науково-дослідних робіт. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельність спеціалістів з вищою освітою. Списки керівників, спеціалістів 
колгоспів і радгоспів. 
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Фінансовий відділ 
Проекти капітальних робіт, виробничо-фінансові плани колгоспів. 
Центральна бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 

Опис 6 
Справ: 1044; 1970-1975 рр. 

Секретар 
Накази начальника управління.  
Доповідь про розвиток сільського господарства області за роки 8-ї п’ятирічки (1970). 
Відділ виробництва та заготівель продуктів рослинництва 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, звіти, довідки про посів озимих культур.  
Довідники, показники, таблиці про занесення в обласну Книгу пошани колгоспів з високою 

культурою землеробства (1971). 
Відділ зрошуваного землеробства 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, звіти, довідки, відомості, листування про 
вирощування сільгоспкультур, ефективне використання зрошуваних земель, обмін передовим досвідом.  

Відділ виробництва та заготівель продуктів тваринництва 
Накази, вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, звіти, довідки про розвиток 

тваринництва, бонітування великої рогатої худоби. 
Ветеринарний відділ 

Плани, звіти про стан ветеринарно-профілактичної роботи в області. Звіти, довідки про 
захворюваність сільгосптварин, наявність та дислокацію скотомогильників. 

Відділ механізації та електрифікації сільського господарства 
Накази, постанови колегії Міністерства сільського господарства УРСР, плани, звіти, довідки про 

впровадження механізації та електрифікації у господарствах області.  
Планово-економічний відділ  

Накази, постанови колегії Міністерства сільського господарства УРСР, плани, звіти, довідки, 
відомості про виробництво та продаж державі продуктів сільського господарства. 

Виробничо-фінансові плани 
Протоколи засідання технічної ради. Економічні аналізи виконання п’ятирічного плану розвитку 

сільського господарства. 
Довідки про соцзобов’язання, соцзмагання господарств області. 
Відомості, довідки про кандидатів на участь у Виставці досягнень народного господарства СРСР. 
Фінансовий відділ і бухгалтерія 

Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Документи інженера-методиста по кадрах 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, плани, звіти про підготовку кадрів для 
сільського господарства, відрядження спеціалістів за кордон, відвідування іноземними делегаціями 
господарств області.  

Списки Героїв Соціалістичної Праці, голів та головних спеціалістів колгоспів. 
Відділ державного сільтехнагляду 

Довідки про роботу автотранспорту в господарствах області, проведення обласного конкурсу 
механізаторів.  

Відділ землекористування 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, протоколи технічних нарад, засідань секції 

землеробства та рослинництва про сільськогосподарське освоєння Нижньодніпровських пісків 
Херсонської області.  

Довідки про земельний фонд області (1971). Звіти про розподіл земель по угіддях та 
землекористувачах. Плани, кошториси капітального будівництва, створення полезахисних лісосмуг, 
проведення протиерозійних заходів.  

Організаційно-колгоспний відділ 
Накази, вказівки Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, стенограми відомчих нарад, 

доповіді, довідки про роботу міжколгоспних районних рад, міжвідомчих рад з питань культури, роботи 
соціально-культурних закладів в області, виконання рішень Всесоюзних з’їздів колгоспників. 

Статути, штатні розписи колгоспів області. 
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Опис 8 
Справ: 1115; 1976-1985 рр. 
Канцелярія 

Накази начальника управління.  
Стенограма економічної конференції колгоспів області (1979). 
Відділ міжгалузевих зв’язків та зведеного планування агропромислового комплексу 

Протоколи засідань агропромислового об’єднання (1985). 
Планово-економічний відділ  

Протоколи засідань технічної ради. 
Основні показники виробничо-фінансових планів колгоспів.  
Плани, звіти, довідки, відомості про підсумки соцзмагань.  
Організаційно-колгоспний відділ 

Довідки про проведення звітно-виборчих зборів у колгоспах, впровадження прогресивних форм та 
оплати праці, передових методів виробництва. 

Група ставкового риборозведення 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, звіти про розвиток ставкового риборозведення. 
Відділ виробництва та заготівель продуктів рослинництва 

Накази Міністерства сільського господарств УРСР, звіти, довідки про посіви та врожайність озимих і 
ярових культур. 

Відділ зрошуваного землеробства 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, звіти, довідки, відомості, листування про 

ефективне використання зрошуваних земель, у т. ч. у зоні Каховської зрошувальної системи, обмін 
передовим досвідом. 

Відділ виробництва та заготівель продуктів тваринництва 
Накази, вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, звіти, довідки про розвиток 

тваринництва. 
Ветеринарний відділ 

Протоколи засідань епізоотичної ради. Плани, звіти про стан ветеринарно-профілактичної роботи.  
Список підприємств, закріплених за виробниками дитячого харчування «Віталакт» (1979). 
Відділ механізації та електрифікації сільського господарства 

Довідки про механізацію виробничих процесів у сільському господарстві. 
Відділ землекористування 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, звіти про розподіл земельного фонду по 
категоріях земель, землекористувачах та угіддях. 

Відділ державного сільтехнагляду 
Довідки про механізацію сільського господарства. 
Документи методичного кабінету з техніки безпеки 

Статистичні звіти про нещасні випадки, видатки на охорону праці. 
Група з організації впровадження досягнень науки, техніки та передового досвіду в 

сільськогосподарське виробництво 
Плани, довідки про впровадження науково-технічних досягнень та передового досвіду в 

сільськогосподарське виробництво, проведення науково-дослідної роботи в НДІ, наукових секторах 
вузів, господарствах області; виконання цільової комплексної програми «Агрокомплекс». 

Науково-дослідні роботи (1982-1985). 
Документи обласної міжвідомчої ради з координації впровадження комплексної програми 

науково-технічного прогресу в сільському господарстві 
Рішення про утворення (1981), положення, протоколи засідань ради. 
Група з питань правого обслуговування 

Звіти про роботу юридичної служби області, поліпшення правової роботи у сільському господарстві. 
Херсонське обласне виробниче об’єднання радгоспів 

Протокол засідання Президії Ради Міністрів УРСР про досвід радгоспу ім. 60-річчя Радянської 
України Білозерського району у стимулюванні працівників за високі досягнення (1983).  

Плани, звіти, листування про роботу радгоспів (1983-1985).  
Штатні розписи, списки працівників (1983-1985).  
Відділ з праці та соціальних питань 

Плани, звіти з праці. 
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Відділ кадрів 
Плани, звіти про підготовку кадрів для сільського господарства, відрядження спеціалістів за кордон, 

відвідування іноземними делегаціями господарств області.  
Списки Героїв Соціалістичної Праці, голів та головних спеціалістів колгоспів. 
Фінансовий відділ 

Штатні розписи, фінансові плани, кошториси видатків управління та підвідомчих організацій. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів, видатки на утримання апарату управління.  
Місцевий комітет профспілки працівників сільського господарства 

Протоколи зборів, засідань місцевкому. 

Опис 10 Рада колгоспів Херсонської області 
Справ: 23; 1969-1984 рр. 

Протоколи районних зборів представників колгоспів про вибори обласної ради колгоспів (1969-1970).  
Положення про раду колгоспів Херсонської області (1972). 
Постанови президії, протоколи засідань, плани, довідки про роботу ради. 
Список членів ради (1970). 

Опис 11 Централізована бухгалтерія обласних міжколгоспних організацій і підприємств 
Справ: 160; 1975-1981 рр. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність сільгосппідприємств області. 
Штатні розписи Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання «Спецтваринпром». 

Ф.Р-1954 Херсонська обласна санітарно-епідемічна станція Херсонського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2550; 1944-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1944-1945 рр. 

Накази, інструкції уповноваженого Державного комітету оборони, Наркомату охорони здоров’я 
УРСР, рішення Херсонського облвиконкому про проведення протиепідемічних заходів.  

Протоколи засідань районних протиепідемічних комісій, плани протиепідемічних заходів.  
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 343; 1945-1962 рр. 

Накази, рішення медичної ради Херсонського обласного відділу охорони здоров’я по боротьбі з 
інфекційними захворюваннями.  

Звіти обласної, міської, районних санепідемстанцій про профілактику та боротьбу з інфекційними 
захворюваннями. 

Положення про відділення дезінфекції при санепідемстанції, самостійні дезінфекційні станції, роботу 
дезінфекторів (1947).  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Санітарний відділ 

Висновки про стан промислової, харчової, шкільної санітарії, санітарної охорони водних ресурсів, по 
проектах будівництва.  

Звіти про дезінфекційні заходи. 
Епідеміологічний відділ 

Накази головного лікаря, рішення санітарно-епідеміологічної ради.  
Плани санітарно-епідеміологічних заходів, аналізи діяльності санітарно-епідеміологічних служб 

області, статистичні звіти про роботу обласної і районних санепідемстанцій. Кон'юнктурні огляди 
боротьби з інфекційними захворюваннями й особливо небезпечними інфекціями. 

Відділ особливо небезпечних інфекцій 
Плани боротьби, акти обстеження вогнищ особливо небезпечних інфекцій серед людей і тварин. 
Дезінфекційний відділ 

Звіти про дезінфекційні заходи. 
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Опис 3 
Справ: 864; 1963-1975 рр. 

Організаційний відділ 
Накази головного лікаря, рішення, протоколи засідань санітарно-епідемічної ради.  
Плани, звіти про санітарно-епідеміологічні заходи в області. 
Санітарно-гігієнічний відділ 

Звіти про стан комунальної, промислової, харчової санітарії, гігієни праці, санітарний стан дитячих та 
підліткових закладів. 

Санітарно-гігієнічна лабораторія  
Звіти міських, районних санепідемстанцій про дослідження води та дезінфікуючих засобів. 
Епідеміологічний відділ 

Плани, звіти про боротьбу з інфекційними захворюваннями та санітарно-епідеміологічні заходи. 
Паразитологічне відділення 

Звіти міських, районних санепідемстанцій про розвиток паразитології. 
Бактеріологічна лабораторія 

Звіти про роботу бактеріологічних лабораторій. 
Вірусологічна лабораторія 

Звіти про роботу лабораторії. 
Відділ особливо небезпечних інфекцій 

Звіти про профілактику особливо небезпечних інфекцій. 
Дезінфекційний відділ 

Звіти про дезінфекційні заходи в області. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 1042; 1976-1985 рр. 

Організаційний відділ 
Накази головного лікаря, рішення, протоколи засідань санітарно-епідемічної ради, обласної 

надзвичайної протиепідемічної комісії.  
Плани, звіти про санітарно-епідеміологічні заходи. 
Санітарно-гігієнічний відділ 

Звіти про стан комунальної, промислової, харчової санітарії, гігієни праці, санітарний стан дитячих та 
підліткових закладів. 

Санітарно-гігієнічна лабораторія  
Звіти міських, районних санепідемстанцій про дослідження води та дезінфікуючих засобів. 
Епідеміологічний відділ 

Плани, звіти про боротьбу з інфекційними захворюваннями та санітарно-епідеміологічні заходи. 
Паразитологічне відділення 

Звіти міських, районних санепідемстанцій про розвиток паразитології. 
Бактеріологічна лабораторія 

Протоколи засідань лабораторної ради. Звіти про роботу бактеріологічних лабораторій області. 
Вірусологічна лабораторія 

Звіти про роботу лабораторії. 
Відділ особливо небезпечних інфекцій 

Звіти про профілактику особливо небезпечних інфекцій. 
Дезінфекційний відділ 

Звіти про дезінфекційні заходи. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 5 
Справ: 290; 1986-1989 рр. 

Організаційний відділ 
Рішення санітарно-епідеміологічної ради при Головному санепідемуправлінні Міністерства охорони 

здоров’я УРСР. Накази головного лікаря, рішення, протоколи засідань санітарно-епідемічної ради, 
обласної надзвичайної протиепідемічної комісії. 

Плани, звіти про санітарно-епідеміологічні заходи. 
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Радіологічна група 
Накази, довідки, графіки про організацію та стан дозиметричних і радіологічних досліджень. 

Нормативи, відомості про стан забруднення харчових продуктів, навколишнього середовища, 
радіоактивний фон. Графіки динаміки вмісту радіоактивних речовин у воді, продуктах харчування, 
гамма-фону місцевості на території області після аварії на Чорнобильській АЕС (1986-1989).  

Санітарно-гігієнічний відділ 
Звіти про стан комунальної, промислової, харчової санітарії, гігієни праці, санітарний стан дитячих та 

підліткових закладів. 
Санітарно-гігієнічна лабораторія  

Звіти міських, районних санепідемстанцій про дослідження води та дезінфікуючих засобів. 
Токсикологічна лабораторія 

Звіти міських, районних санепідемстанцій про гігієну застосування пестицидів. 
Епідеміологічний відділ 

Плани, звіти про інфекційні захворювання та санітарно-епідеміологічні заходи. 
Паразитологічне відділення 

Звіти міських, районних санепідемстанцій про розвиток паразитології. 
Бактеріологічна лабораторія 

Протоколи засідань лабораторної ради. Звіти про роботу бактеріологічних лабораторій області. 
Вірусологічна лабораторія 

Звіти про роботу лабораторії. 
Відділ особливо небезпечних інфекцій 

Звіти про профілактику особливо небезпечних інфекцій. 
Дезінфекційний відділ 

Звіти про дезінфекційні заходи. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет медичних працівників 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-1955 Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі Головного управління 
Державної інспекції з якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 537; 1944-1992 рр. 

Опис 1  
Справ: 488; 1944-1992 рр. 

Постанови держінспектора, накази начальника, рішення, протоколи виробничо-технічних нарад.  
Плани, звіти, довідки, доповідні записки про результати перевірок підприємств торгівлі, посилення 

боротьби з порушниками державних роздрібних цін. Статистичні звіти про якість продукції підприємств 
області.  

Відомості про дислокацію торгової мережі.  
Статті в місцевій пресі про роботу управління.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Документи ліквідаційної комісії (1992). 
Відомості нарахування і видачі зарплати працівникам (1944-1946). 
Протоколи, плани, звіти про роботу профкому (1975). 

Опис 2 
Справ 49; 1964-1991 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, відомості нарахування і видачі зарплати працівникам. 

Ф.Р-1956 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 
Української контори ветеринарного постачання і торгiвлi, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 6; 1944 р. 

Опис 1 
Справ: 6; 1944 р. 

Вказівки «Укрветпостачторгу». Накази начальника.  
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Штатний розпис, кошторис видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-1957 Херсонська обласна державна насіннєва інспекція Державного агропромислового 
комітету УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 749; 1944-1952, 1960-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 112; 1944-1952 рр. 

Плани, звіти про роботу.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 637; 1960-1989 рр. 

Накази начальника, протоколи засідань технічної ради.  
Плани, звіти про роботу обласної та районних інспекцій; доповідь з досвіду вирощування сортового 

насіння в області (1963).  
Постанови конкурсної комісії, умови конкурсу на кращу районну державну насіннєву інспекцію 

(1974-1976).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-1958 Херсонське виробничо-аграрне об'єднання з садівництва, виноградарства, виноробної 
промисловості «Херсонрадгоспвинпром», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 4462; 1944-1959, 1963-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 1351; 1944-1959 рр. 

Секретар 
Накази, постанови, інструкції Головних управлінь виноробної промисловості СРСР і УРСР, 

Херсонського винтресту.  
Статути, положення про виноробні підприємства.  
Планово-економічний відділ 

Плани розвитку виноградарства та виробництва виноробної продукції, аналізи виробничо-фінансової 
діяльності винзаводів. 

Статистичні звіти про чисельність працівників тресту, тарифні розряди, форми та системи оплати 
праці. 

Звіти, акти, відомості про виконання колективних договорів. 
Виробничо-технічний відділ 

Стенограми обласних нарад працівників харчової промисловості, протоколи виробничих, технічних 
нарад тресту. 

Плани, довідки про механізацію, автоматизацію виробничих процесів, впровадження нових 
технологій, електрифікацію та водопостачання радгоспів. 

Паспорти винзаводів. 
Титульні списки об’єктів капітального будівництва, акти введення в експлуатацію споруд у 

радгоспах. 
Статистичні звіти про наявність автотранспорту. Довідки, акти про стан техніки безпеки в радгоспах. 
Відділ сільського господарства та заготівель 

Постанови, розпорядження Херсонського Раднаргоспу про покращення роботи радгоспів.  
Плани вирощування, заготівель та переробки винограду в радгоспах Херсонської, Миколаївської та 

Кримської областей.  
Плани розвитку виноградарства радгоспів Херсонської області, впровадження у сільськогосподарське 

і промислове виробництво досягнень науки і передового досвіду. Довідки, відомості, листування про 
розвиток виноградарства, садівництва, плодорозсадників і парникового господарства, збирання врожаю, 
контрактацію плодів та винограду, селекцію, сортовий склад і закладку виноградників, покращення 
якості винограду, структуру посівних площ, інвентаризацію багаторічних насаджень. Акти посадки, 
списання виноградників. 
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Вказівки, рішення, звіти про участь радгоспів у Всесоюзній та обласній сільськогосподарських 
виставках (1952). 

Відділ кадрів 
Статистичні звіти про чисельність працівників. Списки працівників з вищою освітою. 
Протоколи про нагородження передовиків-виноробів. 
Бухгалтерія 

Довідки, відомості, акти, листування про підготовку та передачу земель і матеріальних цінностей 
радгоспу ім. Будьонного під будівництво Каховської ГЕС (1951-1952). Характеристики об’єктів 
виробництва у зоні затоплення під будівництво Каховської ГЕС (1953). 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 2; 1944 р. 

Накази, постанови, інструкції Головних управлінь виноробної промисловості СРСР і УРСР, 
Херсонського винтресту. 

Опис 6 
Справ: 1363; 1963-1971 рр. 

Планово-економічний відділ 
Стенограми нарад-семінарів з підвищення рівня економічної роботи в радгоспах Херсонського та 

Миколаївського винтрестів.  
Техпромфінплани, плани розвитку виноградарства та виробництва виноробної продукції, виробничо-

фінансові плани Херсонського винтресту та його радгоспів, аналізи виробничо-фінансової діяльності 
винзаводів.  

Розцінки на сільгосппродукцію радгоспів області.  
Статистичні звіти про чисельність працівників тресту, тарифні розряди, форми та системи оплати праці. 
Протоколи засідань атестаційної комісії з присвоєння звання «Майстер тваринництва».  
Колективні договори, звіти, акти, відомості про їх виконання. 
Відділ виробництва та заготівель сільгосппродуктів 

Накази, вказівки Міністерства харчової промисловості УРСР.  
Плани селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою, ветеринарно-профілактичних та 

протиепізоотичних заходів. Звіти про виконання планів капіталовкладень у рослинництві, придбання 
сільгосптехніки, використання зрошуваних земель, збирання врожаю сільгоспкультур, виробництво 
продуктів тваринництва.  

Технологічні карти радгоспів. Довідки, відомості, акти апробації виноградників.  
Агрометеорологічні бюлетені. 
Відділ переробки сировини 

Накази, вказівки Міністерства харчової промисловості УРСР.  
Постанови, відомості, довідки про проведення Всесоюзного громадського огляду використання 

резервів виробництва та режиму економії.  
Протоколи засідань дегустаційної комісії. Плани, звіти про надходження, витрати та залишки 

виноматералів, вин та коньячних спиртів, надходження і впровадження винаходів і рацпропозицій, 
науково-дослідну роботу з підвищення якості винопродукції. 

Інженер з техніки безпеки 
Плани з охорони праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов, розвитку мережі лікарняно-

профілактичних закладів. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітального будівництва, капіталовкладень, титульні списки перехідних будівництв.  
Рішення, плани, відомості про будівництво житла для переселенців (1971). 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, радгоспів, винзаводів, дошкільних закладів. 
Відділ кадрів 

Звіти, відомості про роботу з кадрами. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи засідань місцевкому. 



 158 

Опис 7 
Справ: 1002; 1972-1979 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Планово-економічний відділ 

Техпромфінплани тресту, підвідомчих установ. Виробничо-фінансові плани, основні економічні 
показники виробничо-фінансової діяльності радгоспів-заводів. Аналізи, довідки про собівартість 
продукції. 

Штатні розписи, кошториси видатків радгоспів-заводів.  
Відділ виробництва та заготівель сільськогосподарської продукції 

Накази Головплодвинпрому УРСР.  
Протоколи засідань технічної ради.  
Статистичні звіти про врожайність сільгоспкультур, розвиток тваринництва. Відомості інвентаризації 

садів у радгоспах-заводах.  
Відділ виробництва та переробки сільгоспсировини 

Баланси виробничих потужностей.  
Звіти про сезонне плодово-ягідне виноробство, впровадження винаходів і рацпропозицій. 
Відділ капітального будівництва 

Звіти про виконання планів капітального будівництва. 
Відділ збуту 

Звіти про заготівлю, використання плодів і винограду. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами, науково-технічне співробітництво із зарубіжними країнами, приймання 
та обслуговування іноземних туристів у господарствах тресту (1978). 

Бухгалтерсько-фінансовий відділ 
Плани фінансування капіталовкладень, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту та 

підвідомчих установ. 
Місцевий профспілковий комітет 

Протоколи звітно-виборчих зборів, засідань місцевкому. 

Опис 8 
Справ: 744; 1980-1985 рр. 

Секретар 
Накази директора, генерального директора. 
Відділ виробництва та заготівель сільгосппродуктів 

Протоколи засідань технічної ради. Звіти про розвиток виноградарства, садівництва, 
плодорозсадників і парникового господарства, збирання врожаю, контрактацію плодів та винограду, 
селекцію виноградників, впровадження у сільськогосподарське і промислове виробництво досягнень 
науки і передового досвіду.  

Відділ переробки сільгоспсировини 
Плани випуску винопродукції, звіти про переробку винограду, впровадження науково-технічних 

досягнень у виробництво. 
Планово-економічний відділ 

Техпромфінплани тресту, підвідомчих установ. Виробничо-фінансові плани, основні економічні 
показники виробничо-фінансової діяльності радгоспів-заводів. Аналізи, довідки про собівартість 
продукції.  

Відомості про участь у ВДНГ. 
Штатні розписи, кошториси видатків радгоспів-заводів.  
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, радгоспів, 
винзаводів. 

Відділ збуту 
Звіти про заготівлю, використання плодів і винограду. 
Відділ капітального будівництва 

Плани з праці. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Інженер з техніки безпеки 

Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві, покращення умов праці. 
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Нормативно-дослідна лабораторія 
Норми виробітку часу.  
Звіти про роботу мережі шкіл економічної освіти та комуністичної праці. 
Документи старшого інспектора з кадрів 

Звіти, відомості про роботу з кадрами. 
Профспілковий комітет працівників харчової промисловості 

Протоколи звітно-виборчих зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1959 Херсонська обласна контора Українського республіканського тресту по збуту 
автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 12; 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1944-1948 рр. 

Накази управляючого, списки, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1960 Херсонська обласна контора по збуту і постачанню місцевої промисловості 
(облмісцевпромпостачзбут) Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 38; 1944-1959 рр.  

Опис 1 
Справ: 38; 1944-1959 рр.  

Плани товарообігу, матеріально-технічного постачання.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1963 Прокуратура Херсонської області Генеральної прокуратури України, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1470; 1944-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 674; 1944-1994 рр. 

Протоколи міжвідомчих, кущових нарад обласних, районних прокурорів, нарад працівників обласної 
прокуратури. 

Аналізи, доповідні записки, довідки про роботу обласної, міських і районних прокуратур. 
Статистичні звіти про судово-наглядову, слідчо-наглядову роботу. Акти перевірок роботи обласної 
прокуратури (1945, 1951), огляди стану слідства та прокурорського нагляду. 

Скарги на судові рішення, наглядові справи по державних злочинах (1949-1976).  
Накази про посилення прокурорського нагляду за дотриманням соціалістичної законності.  
Доповідь до 25-річчя існування органів прокуратури (1947). 

Опис 2 
Справ: 796; 1944-1995 рр. 

Документи старшого помічника прокурора з організаційних питань і контролю виконання 
Накази, вказівки Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР про посилення прокурорського 

нагляду, контролю за дотриманням законності. 
Накази, розпорядження прокурора області (1989-1995). Протоколи засідань колегії, оперативних 

нарад (1979-1995). 
Плани роботи прокуратури (1983-1995). Довідки про перевірку роботи міських, районних прокуратур 

(1969-1995). 
Відділ загального нагляду 

Доповідні записки, огляди, довідки про стан нагляду за дотриманням соціалістичної законності 
(1944-1990), конституційних прав громадян (1991-1995), вирішення цивільних справ, боротьбу з 
розкраданням державної власності, недоліки в роботі народних судів. 

Наглядові справи по карних злочинах. 
Протести та висновки президії Херсонського обласного суду по архівних справах на виконання 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (1993-1994) (копії). 
Слідче управління 

Подання прокурора області у карних справах (1989-1995). 
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Відділ з нагляду за дотриманням кримінально-виконавчого законодавства 
Аналізи стану роботи із заявами та скаргами громадян (1995). 
Відділ з нагляду за розглядом карних справ у судах 

Подання до Прокуратур СРСР і УРСР про постанови судів з карних справ, скарги на судові рішення. 
Кримінально-судовий відділ 

Узагальнення, довідки про розгляд карних справ у судах (1991-1995). 
Відділ з нагляду за слідством і дізнанням в органах внутрішніх справ 

Аналізи, довідки про стан боротьби зі злочинністю, дотримання конституційних прав громадян у 
процесі слідства (1989-1995). 

Цивільно-судовий відділ 
Доповідні записки про вивчення судово-прокурорської практики у справах про спадок, призначення 

аліментів, договірні відношення між МТС та колгоспами (1950-1990).  
Аналізи, довідки про здійснення повноважень у цивільному й арбітражному судочинстві (1995). 
Відділ з нагляду за дотриманням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою 

злочинністю 
Аналізи стану боротьби з організованою злочинністю (1994-1995). 
Відділ з нагляду за дотриманням законів про національну безпеку, державний кордон та митну 

справу 
Протести та висновки президії Херсонського обласного суду по архівних справах на виконання 

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» (1995) (копії). 
Довідки, подання про нагляд за дотриманням митного законодавства (1995). 
Слідче управління 

Доповідні записки, аналізи, довідки про боротьбу зі злочинністю, порушенням соціалістичної 
законності, хуліганством; узагальнення по розгляду карних і цивільних справ у судах, дотримання 
законів про неповнолітніх.  

Карні справи (1944-1946). 
Листування з Прокуратурами СРСР і УРСР про недоліки в роботи органів прокуратури, розкрадання 

державного майна. 
Документи старшого помічника прокурора з нагляду за дотриманням законів про неповнолітніх 

Довідки про результати перевірок виконання законності про неповнолітніх (1974-1995). 
Відділ з питань нагляду за дотриманням природоохоронних законів 

Довідки, аналізи, узагальнення про виконання природоохоронного законодавства (1993-1994). 
Старший помічник прокурора з питань статистики 

Зведений звіт про роботу прокурора, органів слідства і дізнання за період 1991-1995 років. 
Документи старшого помічника прокурора з систематизації та пропаганди радянського 

законодавства 
Аналіз, узагальнення про стан правового виховання населення області, використання преси з метою 

розширення гласності, зміцнення закону та правопорядку (1988-1990). 
Документи старшого помічника прокурора з кадрів 

Протоколи, доповідні записки, статистичні звіти про стан роботи з кадрами.  
Списки прокурорсько-слідчих працівників (1951-1995). 
Відділ планування, фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1964 Школа медичних сестер Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 14; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1946-1950 рр. 

Накази директора.  
Звіти про проходження студентської практики, екзаменаційні відомості.  
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-1966 Херсонське обласне управління медичного постачання і збуту при Херсонському 
обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 5; 1944 р. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 

Накази начальника.  
Плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1967 Херсонське обласне аптечне управління Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 513; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 513; 1944-1988 рр. 

Секретар 
Накази начальника. 
Організаційно-фармацевтичний відділ 

Відомості, розрахунки, акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації управлінню та 
аптечним установам області (1944).  

Протоколи засідань аптечної ради.  
Доповіді, довідки про контроль за виробництвом і споживанням отруйних та сильнодіючих 

наркотичних засобів. Аналізи впровадження у медичну практику нових вітчизняних ліків. Звіти про 
роботу шкіл передового досвіду, наукову організацію праці. 

Відомості про підготовку аптечної мережі до Олімпіади 1980 року. 
Відділ інформації 

Звіти про фармацевтичну, інформаційну, санітарно-просвітню роботу.  
Планово-економічний відділ 

Техпромфінплани, плани, аналізи, статистичні звіти управління та аптечних установ області про 
виконання планів товарообігу, розвиток аптечної мережі, з рецептури. 

Колективні договори.  
Кадровий відділ 

Постанови, протоколи, списки, характеристики колективів і працівників на присвоєння звань 
«Ударник комуністичної праці», «Відмінник охорони здоров’я», нагородження працівників медаллю 
«Ветеран праці». 

Звіти про роботу провізорів. Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 
чисельність працівників.  

Бухгалтерія 
Звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-1968 Херсонське обласне виробниче об'єднання молочної промисловості Міністерства м'ясної і 
молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2096; 1944-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 926; 1944-1970 рр. 

Загальний відділ 
Накази Наркомату і Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, рішення Херсонського 

облвиконкому, розпорядження управляючого Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної 
промисловості. 

Плановий відділ 
Техпромфінплани, плани виробництва, собівартості, товарообігу продукції, звіти про їх виконання. 

Довідки про розвиток молочної галузі.  
Довідки, розрахунки, відомості про технічну реконструкцію маслозаводів. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи виробничих нарад, засідань дегустаційної комісії. Звіти про якість молочної продукції. 
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Відомості про дислокацію, плани електрифікації підприємств молочної промисловості. Акти 
приймання об’єктів в експлуатацію. 

Відділ капітального будівництва 
Плани капітального будівництва, звіти про їх виконання. Довідки про будівництво та реконструкцію 

підприємств. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами.  
Списки працівників тресту та підвідомчих підприємств, передовиків виробництва. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність підприємств 
молочної промисловості. 

Опис 2 
Справ: 1106; 1971-1987 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Планово-економічний відділ 

Техпромфінплани, плани виробництва, собівартості, товарообігу продукції, звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти, довідки про розвиток молочної галузі.  

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність підприємств 

молочної промисловості.  

Опис 3 
Справ: 7; 1944-1950 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР про організацію та 
виконання спецпоставок.  

Опис 4 Профспілковий комітет працівників агропромислового комплексу 
Справ: 57; 1977-1986 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1969 Херсонський обласний трест сільськогосподарського млинарства (облмлинтрест) 
Херсонського обласного управління промисловості продовольчих товарів, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 244; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 244; 1944-1956 рр. 

Загальний відділ 
Накази Наркомату харчової промисловості УРСР, Головного управління борошномельної 

промисловості УРСР, управляючого тресту про організацію підсобних господарств, виконання 
виробничих планів. 

Плановий відділ 
Виробничі, фінансові плани, відомості про їх виконання. Акти приймання млинів після ремонту. 
Виробничо-технічний відділ 

Накази, вказівки, титульні списки об’єктів капітального будівництва. 
Технічні умови, норми виходу та відомості про якість переробленого зерна.  
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. Списки працівників.  
Бухгалтерія 

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-1970 Херсонський обласний комітет профспілки працівників місцевої промисловості і 
комунально-побутових підприємств, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 550; 1946-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1946-1956 рр. 

Стенограми обласних звітно-виборчих конференцій, протоколи засідань пленумів, президії.  
Статистичні звіти, довідки про організаційно-масову роботу, житлово-побутове обслуговування 

населення, підсумки соцзмагань, розвиток культури і спорту.  
Профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 448; 1957-1982 рр. 

Стенограми обласних звітно-виборчих конференцій, протоколи засідань пленумів, президії, семінару 
директорів підприємств побутового обслуговування населення Херсонської, Миколаївської, Одеської 
областей (1974). 

Довідки про організаційно-масову роботу, житлово-побутове обслуговування населення, підсумки 
соцзмагань, розвиток культури і спорту. Статистичні звіти про роботу первинних профспілкових 
організацій, охорону праці, техніку безпеки, спортивно-масову роботу.  

Профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх виконання. Листування з обласною профрадою 
про раціоналізацію та винахідництво, ліквідацію малограмотності населення. 

Ф.Р-1971 Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер Херсонського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 933; 1944-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 933; 1944-1990 рр. 

Лікарняна частина 
Накази Міністерств охорони здоров'я СРСР і УРСР, головного лікаря. Протоколи обласних 

конференцій, нарад, семінарів дермато-венерологів. Рішення, довідки, плани, звіти, статистичні звіти 
про роботу обласної міжвідомчої комісії і штабу по боротьбі з венеричними хворобами; впровадження 
наукових досліджень у практику дермато-венерологічної служби, діяльність міського шкірно-
венерологічного диспансеру.  

Зведені відомості, таблиці обліку хворих. Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. 
Обласне наукове дермато-венерологічне товариство 

Статут товариства. Плани, звіти про роботу (1984-1990). 
Місцевий комітет профспілки працівників медичних установ 

Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому (1980-1990). 

Ф.Р-1972 Херсонська обласна дирекція радіотрансляційних мереж Міністерства зв'язку УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 209; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 209; 1944-1960 рр. 

Накази, інструкції Міністерств зв'язку СРСР і УРСР, обласного управління зв'язку.  
Протоколи адміністративно-технічних нарад. Виробничо-фінансові плани, плани розвитку засобів 

радіофікації, капітального будівництва, звіти про їх виконання. Акти приймання об’єктів зв’язку в 
експлуатацію. 

Штатні розписи, плани з праці, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків. 
Списки працівників. 
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Ф.Р-1973 Відділ юстиції виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1224; 1944-1956, 1971-1987 рр. 

Опис 1 Управління Міністерства юстиції УРСР при Херсонському облвиконкомі 
Справ: 207; 1944-1956 рр. 

Відділ судів 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, накази Міністерства юстиції УРСР, начальника 

управління. Вказівки народним судам про розгляд цивільних та карних справ.  
Протоколи обласних, кущових оперативних нарад, плани роботи.  
Подання у Верховний Суд СРСР, висновки у справах. Листування з Міністерством юстиції УРСР, 

Верховним Судом СРСР, органами прокуратури з юридичних питань. 
Відділ кадрів 

Звіти, відомості про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансову діяльність. 
Особові рахунки працівників. 

Опис 2 Управління Міністерства юстиції УРСР при Херсонському облвиконкомі 
Справ: 203; 1944-1956 рр. 

Звіти, доповіді про роботу. Статистичні звіти, аналізи, узагальнення судової практики обласного суду 
по розгляду карних, цивільних справ, справ спеціальної підсудності, скарг на роботу судів, виконання 
вироків; роботу судової колегії, народних судів, судових виконавців; чисельність притягнутих до карної 
відповідальності. 

Опис 3 Відділ юстиції Херсонського облвиконкому 
Справ: 694; 1971-1987 рр. 

Постанови Міністерства юстиції УРСР. Накази начальника.  
Протоколи засідань комісій, оперативних нарад, плани роботи. Аналізи судової практики по розгляду 

цивільних та карних справах. Документи про роботу народних судів, нотаріальних контор, колегії 
адвокатів і юридичних консультацій області і м. Херсон, організацію правової пропаганди серед 
населення, роботу з кадрами.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи профкому. 

Опис 4 
Справ: 120; 1971-1987 рр. 

Накази Міністерства юстиції СРСР про режим секретності.  
Протоколи нарад народних суддів та державних нотаріусів. Огляди, пояснювальні записки про 

роботу судових органів області, стазвіти про роботу судів першої інстанції, розгляд карних справ, 
чисельність притягнутих до карної відповідальності, застосування вищої міри покарання.  

Ф.Р-1975 Херсонська лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою 
Українського республіканського управління Держстандарту СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 351; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 351; 1944-1983 рр. 

Накази, вказівки Ради Міністрів СРСР, Комітету у справах мір і вимірювальних приладів при ВРНГ 
СРСР. 

Протоколи виробничо-технічних нарад. Плани, звіти про роботу лабораторії, відомості про наслідки 
перевірки стану ваговимірювальних приладів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-1976 Херсонська обласна державна філармонія Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 275; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 275; 1944-1985 рр. 

Накази начальника обласного управління культури, директора філармонії. Протоколи загальних 
зборів, засідань художньої ради.  

Виробничо-фінансові, гастрольні, репертуарні плани, звіти, статистичні звіти, довідки про художньо-
творчу роботу, акти перевірок роботи концертно-естрадних бригад, ансамблю «Веснянка». Програми, 
афіші концертів камерного оркестру «Гілея», артистів Н. Єфименко, Л. Солецького, Б. Удовиченка та ін. 
Листування з Міністерством культури УРСР, Укрконцертом, обласним управлінням культури про 
проведення концертів.  

Штатні розписи, кошториси видатків. Списки працівників. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-1977 Херсонська обласна державна хлібна інспекція Міністерства виробництва та заготівель 
сільськогосподарських продуктів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 270; 1944-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 270; 1944-1982 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства заготівель СРСР, Міністерства хлібопродуктів УРСР, начальника 
управління.  

Протоколи виробничих нарад. Звіти, аналізи, відомості про обстеження якості врожаю Херсонської, 
Запорізької, Кримської, Тернопільської областей, умови зберігання хліба.  

Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків. 

Ф.Р-1978 Херсонське обласне об'єднання по племінній справі в тваринництві (облплемоб'єднання) 
Виробничо-наукового об'єднання по племінній справі в тваринництві Міністерства сільського 
господарства України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 319; 1944-1997 рр. 

Опис 1 
Справ: 319; 1944-1997 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, начальника обласного об'єднання.  
Плани, звіти про виробничо-зоотехнічну діяльність, заготівлю і реалізацію племінних тварин по 

області, експорт у КНР, Таджикистан; відомості про стан селекційно-племінної роботи.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-1979 сч Херсонська обласна рада народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 10453; 1944-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 223; 1944-1946 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження РНК СРСР, укази Президії Верховної Ради СРСР, листування з нею, 

Держпланом СРСР, Радою Міністрів УРСР, міністерствами з питань економічного та соціального 
розвитку області. 

Протокольна частина 
Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. 
Протоколи, стенограми засідань, переліки розглянутих питань (1944-1945). Розпорядження голови 

(1945). 
Довідки про соціально-економічний розвиток області (1944-1945). 
Звіти, доповіді про виконання місцевих бюджетів (1944). 
Організаційно-інструкторська група 

Рішення, карти, схеми адміністративно-територіального устрою. Списки населених пунктів, сільрад 
та колгоспів області (1944-1945). 

Протоколи засідань, плани роботи виконкомів районних та селищних рад області.  



 166 

Листування з РНК УРСР, сільрадами про поліпшення організаційно-масової роботи.  
Відділ у справах репатріації 

Постанови, рішення, списки, довідки про прийом та працевлаштування репатріантів. Акти і описи 
майна, повернутого з Румунії за рахунок репарацій (1945).  

Відділ переселення 
Листування з Управлінням РНК УРСР у справах евакуації та розселення українського і польського 

населення, доповідні записки, акти, довідки про прийом, розселення та працевлаштування переселенців 
із Польщі (1945). 

Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 
Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників (1944-1945). 
Група з підготовки документів до нагородження 

Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 
нагородження орденами і медалями (1945).  

Відділ кадрів 
Списки працівників обласного, міського, Херсонського сільського районного виконкомів, районних 

та сільських рад області. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків.  
Листування з РНК УРСР про відновлення діяльності підприємств та установ області (1944-1945). 
Звіти про роботу підсобного господарства облвиконкому.  

Опис 2 
Справ: 436; 1946-1947 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР, міністерств і відомств.  
Звіти, доповіді про соціально-економічний розвиток області. Листування з Радою Міністрів УРСР, 

міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про соціально-економічний розвиток області.  
Доповіді до річниці визволення м. Херсон та області від нацистських окупантів (1946).  
Протокольна частина 

Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. 
Протоколи, стенограми засідань, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Рішення, довідки, листування про адміністративний поділ районів. Довідки про організаційно-масову 
роботу. 

Протоколи окружної, дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР по 
Херсонському виборчому округу.  

Відділ у справах репатріації 
Постанови, рішення, довідки про прийом та працевлаштування. Відомості про чисельність, списки 

репатріантів із Болгарії, Німеччини, Румунії, Франції.  
Відділ переселення 

Листування з Управлінням РНК УРСР у справах евакуації та розселення українського і польського 
населення, доповідні записки, акти, довідки про прийом, розселення та працевлаштування переселенців. 

Списки переселенців із Західної України та Польщі, заяви про переселення до Біробіджану. 
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Група з підготовки документів до нагородження 

Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 
нагородження орденами і медалями.  

Сектор кадрів 
Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи. Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу підсобного господарства 
облвиконкому. 
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Опис 3 
Справ: 856; 1948-1950 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження, відомості Рад Міністрів СРСР і УРСР, протоколи засідань Президії 

Верховної Ради УРСР. Розпорядження голови облвиконкому.  
Звіти, доповідні записки, листування з міністерствами СРСР про відновлення та розвиток народного 

господарства і соціально-культурної сфери; виконання обласного та місцевих бюджетів. 
Протокольна частина 

Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів.  

Протоколи, доповідні записки про роботу депутатів обласної, міських, районних, селищних рад. 
Звіти, довідки про організаційно-масову роботу в області.  
Відділ у справах репатріації 

Розпорядження, вказівки відділу репатріації при Раді Міністрів УРСР про видачу позик переселенцям 
із Болгарії, Німеччини, Румунії, Франції. Списки переселенців.  

Відділ переселення 
Постанови, довідки, листування, списки переселенців із Західної України та Польщі. 
Відділ з підготовки документів до нагородження 

Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 
нагородження орденами і медалями.  

Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 
Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Сектор кадрів 

Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків.  
Звіти про роботу підсобного господарства облвиконкому.  

Опис 4 
Справ: 530; 1951-1952 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження Ради Міністрів СРСР, протоколи засідань Президії Верховної Ради УРСР, 

стенограми обласних нарад секретарів райкомів партії, голів райвиконкомів, колгоспів, директорів МТС, 
секретарів парторганізацій колгоспів. 

Звіти про роботу облвиконкому. 
Листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про соціально-

економічний розвиток області. 
Протокольна частина 

Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів. 

Довідки, звіти про організаційно-масову роботу в області.  
Відділ переселення 

Постанови, довідки, листування про чисельність та працевлаштування, списки репатріантів і 
переселенців. 

Відділ з підготовки документів до нагородження 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями.  
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Група по заготівлі лісу та вирубці чагарників у зоні затоплення Каховської ГЕС 

Рішення, відомості про організацію групи (1952). 
Сектор кадрів 

Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування. 
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Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Звіти про роботу підсобного господарства облвиконкому.  

Опис 5 
Справ: 531; 1953-1954 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, будівництво Каховської ГЕС, проектування будівництва 
зрошувальних систем у районі Краснознам’янського, Сірогозького, Нижьоінгулецького масивів.  

Протокольна частина 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів. 

Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Довідки, 
заяви, листування про розгляд скарг громадян.  

Відділ у справах репатріації 
Листування з Радою Міністрів УРСР про надання матеріальної допомоги репатріантам. 
Відділ з підготовки документів до нагородження 

Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 
нагородження орденами і медалями.  

Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 
Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Довідки про роботу НДІ «Асканія-Нова», Цюрупинської науково-дослідної станції виноградарства та 

освоєння пісків. 
Група по заготівлі лісу та вирубці чагарників у зоні затоплення Каховської ГЕС 

Постанови, рішення про будівництво Каховської ГЕС, відомості про вирубку чагарників у зоні 
затоплення Каховської ГЕС.  

Сектор кадрів 
Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 6 
Справ: 463; 1955-1956 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР, ЦК КПРС, ЦК Компартії України. 

Розпорядження голови облвиконкому.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, зміни в адміністративно-територіальному поділі, будівництво 
Каховської ГЕС, Херсонського бавовняно-паперового комбінату, реорганізацію УкрНДІ зрошуваного 
землеробства, Херсонського сільгоспінституту. 

Протокольна частина 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів.  

Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Довідки, 
заяви, листування про розгляд скарг громадян.  

Відділ з підготовки документів до нагородження 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями.  
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Сектор кадрів 

Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування. 
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Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 7 
Справ: 238; 1957 р. 

Загальний відділ 
Постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР, ЦК КПРС, ЦК Компартії України. 

Розпорядження голови облвиконкому.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, підготовку МТС і колгоспів про освоєння земель у районі 
Інгулецької зрошувальної системи, працевлаштування репатріантів і реемігрантів. 

Протокольна частина 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторська група 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів.  

Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Довідки, 
заяви, листування про розгляд скарг громадян.  

Відділ з підготовки документів до нагородження 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями.  
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників. 
Сектор кадрів 

Списки керівних кадрів органів місцевого самоврядування.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіт про їх виконання. 

Опис 8 
Справ: 787; 1958-1963 рр. 

Загальний відділ 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР. 

Розпорядження голови облвиконкому.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, науково-дослідну роботу НДІ «Асканія-Нова», організацію 
Українського степового заповідника «Асканія-Нова» (1958), Південноукраїнської машинно-
випробувальної станції, відкриття Херсонського планетарію (1962), освоєння земель у районі 
Інгулецької та Краснознам’янської зрошувальних систем, спорудження газопроводу в м. Херсон, 
електростанцій у містах Берислав і Каховка, перехід колгоспів на грошову форму оплати праці.  

Протокольна частина 
Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Розпорядження голови 

облвиконкому.  
Плани розвитку народного господарства області. 
Організаційно-інструкторська група 

Протоколи засідань, доповіді, довідки про роботу постійних комісій. Довідки, заяви, листування про 
розгляд скарг громадян.  

Документи виборчих комісій 
Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 

проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів, народних засідателів.  
Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області.  
Тези доповідей про розвиток будівельної індустрії в Херсонському економічному районі (1958).  
Доповідь про роботу, листування, списки членів Херсонського відділення Товариства радянсько-

болгарської дружби (1962-1963).  
Довідки, заяви, листування про розгляд скарг громадян.  
Відділ скарг 

Листи, скарги громадян, документи з їх розгляду. 
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Група нагород 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями. Списки Героїв Соціалістичної праці. 
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників.  
Інспектор по РАЦС 

Рішення, доповідні записки, методичні рекомендації про порядок реєстрації актів цивільного стану, 
довідки про роботу органів РАЦС області. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 9 
Справ: 522; 1963-1964 рр. 

Загальний відділ 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, очищення області від вибухонебезпечних предметів, введення 
в експлуатацію Херсонської інфекційної лікарні, будівництво великопанельних будинків гнучкої схеми 
для просадних ґрунтів, культурні зв’язки м. Нова Каховка з містами Квамбран (Великобританія) та 
Сент-Етьєн-дю-Рувре (Франція).  

Протокольна частина 
Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Розпорядження голови 

облвиконкому.  
Плани розвитку народного господарства області. 
Організаційно-інструкторська група 

Протоколи засідань, доповіді, довідки про роботу постійних комісій.  
Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Довідки, 

заяви, листування про розгляд скарг громадян.  
Документи виборчих комісій 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад.  

Група нагород 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями.  
Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

Акти, зведення, листування з виставкомом про нагородження учасників.  
Інспектор по РАЦС 

Довідки про роботу органів РАЦС в області. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 10 
Справ: 1450; 1950-1970 рр. 

Рішення, подання, карти, довідки про адміністративно-територіальний поділ області (1950-1964).  
Загальний відділ 

Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР. 
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, адміністративно-територіальні зміни в області (1965-1970), 
діяльність релігійних організацій (1967).  

Протокольна частина 
Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Розпорядження голови 

облвиконкому.  
Плани розвитку народного господарства області (1965-1970). 
Організаційно-інструкторський відділ 

Протоколи засідань, доповіді, довідки про роботу постійних комісій.  
Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області.  
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Документи виборчих комісій 
Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 

проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів.  
Референт по нагородженню 

Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 
нагородження орденами і медалями (1965-1970).  

Референт по роботі адміністративних органів 
Довідки, інформації про роботу товариських судів. 
Інспектор по РАЦС 

Статистичні звіти, довідки про роботу органів РАЦС в області. 
Відділ скарг 

Листи, скарги громадян, документи по їх розгляду (1970). 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання (1965-1970). 

Опис 11 
Справ: 824; 1971-1974 рр. 

Документи обласної ради  
Протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Документи виконавчого комітету 

Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР, 
постанови ЦК Компартії України.  

Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 
соціально-економічний розвиток області. 

Протокольна частина 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань.  
Організаційно-інструкторський відділ 

Протоколи засідань, доповіді, довідки про роботу постійних комісій.  
Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області.  
Документи виборчих комісій 

Вказівки Президії Верховної Ради СРСР, постанови, рішення, протоколи про підготовку та 
проведення виборів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад, народних суддів.  

Референт по нагородженню 
Укази Верховної Ради УРСР, рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про 

нагородження орденами і медалями. Протокол вручення ордена Трудового Червоного Прапора 
Херсонському сільгоспінституту ім. О.Д.Цюрупи (1974).  

Референт по роботі адміністративних органів 
Довідки, інформації про роботу товариських судів, наглядових комісій. 
Документи комісії у справах неповнолітніх 

Протоколи, звіти, довідки про роботу комісії. 
Інспектор по РАЦС 

Статистичні звіти, довідки про роботу органів РАЦС в області. 
Відділ скарг 

Листи, скарги громадян, документи по їх розгляду. 
Документи інспектора з кадрів 

Статистичні звіти про чисельність кадрів (1974). 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 12 
Справ: 481; 1943-1990 рр. 

Спільні постанови, рішення облвиконкому та бюро обкому Компартії України, рішення 
облвиконкому (1948-1990).  

Відомості про час окупації та визволення населених пунктів (1946-1947). 
Витяг з наказу військам 4-го Українського фронту про нагородження громадян області.  
Витяги з протоколів, рішення, списки, доповідні записки про партизанський рух на Херсонщині, 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (1945-1946). Списки воїнів, загиблих під час визволення 
Херсонщини (1944-1945). Особова справа члена підпільної організації А.А.Тендітного (1943-1944).  
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Відомості, списки, листування про чисельність громадян, вигнаних до Німеччини і репатрійованих 
(1945-1956). Рішення, доповідні записки про реевакуацію польських громадян в Польщу (1945-1946). 

Списки переселенців з Болгарії (1946-1948). Списки, довідки про працевлаштування та житлово-
побутові умови емігрантів з Аргентини (1960). 

Відомості, листування про збитки, заподіяні під час нацистської окупації релігійним общинам, 
реєстрацію і діяльність релігійних общин в області (1944-1979). 

Доповідні записки, довідки про боротьбу зі злочинністю. Рішення, довідки, заяви, листування про 
виселення за межі України осіб, що ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві (1948-
1956). 

Опис 13 
Справ: 1646; 1975-1982 рр. 

Документи обласної ради  
Протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Документи виконавчого комітету 

Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області. 
Протокольна частина 

Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань.  
Організаційно-інструкторський відділ 

Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Тексти 
виступів депутатів на радіо та телебаченні. 

Референт по нагородженню 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, протоколи, звіти про вручення орденів і медалей. 

Рішення, клопотання обласного, районних виконкомів про нагородження медалями, присвоєння 
почесних звань. 

Документи комісії у справах неповнолітніх 
Протоколи, звіти, довідки про роботу комісії. 
Документи з працевлаштування молоді 

Постанови комісії з працевлаштування. 
Референт по роботі адміністративних органів 

Довідки, інформації про роботу товариських судів, наглядових комісій. 
Документи комісії по радянським святах і обрядах 

Протоколи засідань, звіти, відомості про роботу комісії. 
Документи комісії по боротьбі з пияцтвом 

Протоколи засідань, довідки, відомості про боротьбу з пияцтвом. 
Документи штабу добровільних народних дружин 

Протоколи засідань штабу. 
Документи референта з іноземних справ 

Протоколи засідань міжвідомчої комісії з іноземного та радянського туризму.  
Звіти, програми, листування про обмін делегаціями з Болгарією, Угорщиною та ін. 
Приймальня по скаргах 

Скарги, заяви громадян; довідки, відомості про їх надходження. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Документи обласної виборчої комісії 

Протоколи, відомості про підготовку та проведення виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР, Ради 
Національностей Верховної Ради СРСР (1979), обласної ради (1982).  

Місцевий комітет профспілки працівників державних установ 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкомів. 

Опис 14 
Справ: 1203; 1983-1990 рр. 

Документи обласної ради 
Протоколи сесій, переліки розглянутих питань. Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 
Довідки, заяви, листування про діяльність Херсонської обласної організації Української Республіканської 

партії, Херсонської міської організації Народного Руху України, організації «Союз Чорнобиль» (1990). 
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Документи виконавчого комітету 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР.  
Довідки, листування з Радою Міністрів УРСР, міністерствами, райвиконкомами, сільрадами про 

соціально-економічний розвиток області, надання пільг реабілітованим, будівництво житла для 
постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, міжнародне співробітництво. 

Протокольна частина 
Постанови, рішення, протоколи сесій, переліки розглянутих питань. 
Організаційно-інструкторський відділ 

Доповіді, довідки, статті про роботу місцевих рад, організаційно-масову роботу в області. Тексти 
виступів депутатів на радіо та телебаченні. 

Відділ нагород 
Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР, протоколи, звіти про вручення орденів і медалей, у т. ч. 

учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (1986). Рішення, клопотання обласного, районних 
виконкомів про нагородження медалями, присвоєння почесних звань. 

Документи комісії у справах неповнолітніх 
Протоколи, звіти, довідки про роботу комісії. 
Документи з працевлаштування молоді 

Постанови комісії з працевлаштування. 
Референт по роботі адміністративних органів 

Довідки, інформації про роботу товариських судів, наглядових комісій. 
Документи комісії по радянським святах і обрядах 

Протоколи засідань, звіти, відомості про роботу комісії. 
Документи комісії по боротьбі з пияцтвом 

Протоколи засідань, довідки, відомості про боротьбу з пияцтвом. 
Документи штабу добровільних народних дружин 

Протоколи засідань штабу. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Документи обласної виборчої комісії 

Протоколи, відомості про підготовку та проведення виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР, 
обласної ради. 

Місцевий комітет профспілки працівників державних установ 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкомів. 

Опис 15 Документи референдуму СРСР 
Справ: 10; 1991 р. 

Протоколи засідань виборчих комісій, зведені відомості про чисельність виборців, підсумки 
голосування, опитування населення. 

Опис 16 
Справ: 253; 1991-1998 рр. 

Протоколи сесій, засідань президії, виконкому, постійних комісій. 
Розпорядження голови. 

Ф.Р-1980 Управління державного страхування Херсонської області Міністерства фінансів УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 579; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 579; 1944-1983 рр. 

Канцелярія 
Накази, вказівки Наркоматів фінансів, Головних управлінь держстраху СРСР і УРСР. Накази 

начальника управління.  
Відділ планово-економічної та організаційно-масової роботи 

Протоколи виробничих нарад, плани, звіти, статистичні звіти, довідки, доповіді про обов'язкове 
страхування державного житлового фонду, життя та майна громадян.  

Відділ особистого страхування 
Статистичні звіти про страхування життя. 
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Відділ майнового страхування 
Відомості про обов’язкове страхування майна. 
Відділ страхування майна колгоспів і радгоспів 

Відомості про підсумки обов’язкового страхування майна колгоспів, радгоспів, виплату страхових 
відшкодувань господарствам, розміри збитків від урагану 28 жовтня 1969 року.  

Контрольно-інспекторський відділ 
Акти перевірок роботи міських і районних інспекцій.  
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про рух спеціалістів, списки працівників. 
Постанови, подання про відзначення працівників держстраху.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи управління і районних інспекцій. Кошториси видатків, звіти про фінансово-
господарську діяльність. 

Ф.Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 5; 1944 р. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 

Накази Наркомату рибної промисловості СРСР, начальника управління про організацію лабораторії 
основ рибництва, проведення робіт зі збереження риби у водоймах.  

Штатний розпис, кошторис видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1982 Херсонське обласне об'єднання державних дорожніх підприємств Української державної 
корпорації по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг («Укравтодор»), м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1659; 1944-2002 рр. 

Опис 1 
Справ: 1059; 1944-1978 рр. 

Секретар 
Постанови, накази РНК УРСР, Міністерства автотранспорту і шосейних доріг УРСР, Головного 

дорожнього управління при РНК УРСР. Накази начальника. 
Планово-економічний відділ 

Основні показники, плани ремонтно-технічних робіт, плани з праці, статистичні звіти про виконання 
плану ремонтно-будівельних робіт.  

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації дорожньому господарству області. 
Виробничо-технічний відділ 

Плани, звіти, огляди розвитку та впровадження нової техніки, вивчення ефективності використання 
сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів. 

Відділ ремонту та утримання автомобільних доріг 
Статистичні звіти про наявність доріг, їх списки, характеристики, акти приймання в експлуатацію.  
Документи по техніці безпеки та охороні праці 

Плани, звіти, відомості про стан охорони праці та техніки безпеки. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Фінансовий відділ  

Фінансові плани, стазвіти про виконання плану прибутку, рух засобів цільового фінансування. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність дорожньо-
експлуатаційних дільниць. 

Профспілковий комітет  
Протокол звітно-виборчої конференції (1978). 
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Опис 2 
Справ: 389; 1979-1990 рр. 

Секретар 
Накази начальника.  
Планово-економічний відділ 

Основні показники, плани ремонтно-будівельних робіт, статистичні звіти про їх виконання, плани з 
праці.  

Виробничо-технічний відділ 
Плани, звіти, огляди розвитку та впровадження нової техніки, вивчення ефективності використання 

сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів. 
Відділ будівництва та ремонту доріг 

Протоколи засідань ради керівників дорожньо-експлуатаційних дільниць. 
Відділ експлуатації та утримання автомобільних доріг 

Статистичні звіти про наявність доріг, їх списки, характеристики, акти приймання в експлуатацію.  
Відділ організації праці і зарплати 

Накази, постанови, показники про підсумки соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Фінансовий відділ  

Фінансові плани. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність дорожньо-
експлуатаційних дільниць. 

Профспілковий комітет  
Протоколи засідань президії профкому. 

Опис 3 
Справ: 164; 1991-2000 рр. 

Секретар 
Накази, розпорядження начальника.  
Планово-економічний відділ 

Плани ремонтно-будівельних робіт.  
Штатні розписи, кошториси видатків апарату управління, районних підрозділів. 
Виробничо-експлуатаційний відділ 

Плани капітального будівництва. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність дорожньо-експлуатаційних дільниць.  
Ліквідаційний баланс Херсонського обласного управління по будівництву, ремонту і утриманню 

автомобільних доріг (2000). 
Профспілковий комітет  

Протоколи засідань президії профкому. 

Опис 4 
Справ: 47; 2000-2002 рр. 

Канцелярія 
Статут Херсонського обласного об'єднання державних дорожніх підприємств (2000).  
Накази, розпорядження директора. 
Планово-виробничий відділ 

Плани фінансування дорожніх робіт, статистичні звіти про виконання підрядних робіт. 
Штатний розпис, кошториси видатків. 
Бухгалтерія 

Акти передавання майна, інвентарні описи обласного, районних автодорів. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому (2002). 
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Ф.Р-1983 Контора матеріально-технічного постачання Херсонського обласного дорожнього відділу 
(облдорпостач), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 104; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 

Накази Головного дорожнього управління при РНК УРСР, Херсонського обласного дорожнього 
відділу, начальника контори. 

Баланс, штатний розпис, особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ 14; 1945-1946 рр. 

Накази, розпорядження обласного дорожнього відділу, начальника контори. 
Плани, листування з Українською конторою дорожнього постачання, обласним дорожнім відділом 

про заготівлю і реалізацію товарів.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність, документи бухгалтерського обліку. 
Особові рахунки працівників. 

Опис 3 
Справ: 85; 1946-1958 рр. 

Накази, розпорядження обласного дорожнього відділу, начальника контори. 
Плани, листування з Українською конторою дорожнього постачання, обласним дорожнім відділом 

про заготівлю і реалізацію товарів.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-1984 Херсонська обласна контора по заготівлі тваринницької сировини і хутра 
«Заготтваринсировина» Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 123; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 123; 1944-1956 рр. 

Накази, циркуляри Всесоюзного об'єднання, Української республіканської і обласної контор 
«Заготтваринсировина».  

Протоколи виробничих нарад. Звіти про рух вовни, хутра і шкірсировини, стан поголів'я овець по 
області.  

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації районним конторам.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність обласної та 

районних контор. 

Ф.Р-1985 Херсонське обласне виробничо-технічне управління зв'язку Міністерства зв'язку УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3291; 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 813; 1944-1960 рр. 

Адміністративно-господарський відділ  
Накази Наркомату зв'язку СРСР, Міністерств зв'язку СРСР і УРСР, рішення Херсонського 

облвиконкому.  
Накази начальника, протоколи постійно діючих адміністративно-технічних нарад.  
Планово-фінансовий відділ 

Виробничо-фінансові плани, штатні розписи підприємств і контор зв’язку. 
Відділ праці та зарплати 

Протоколи нарад начальників відділень і контор зв’язку, листонош з обміну досвідом. Звіти про 
роботу засобів зв’язку, впровадження нових норм виробітку. 

Відділ поштового зв’язку 
Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу підприємств поштового зв’язку. Плани напрямів 

посилочного зв’язку по маршрутах поштових вагонів. 
Відділ електрозв’язку 

Звіти про роботу підприємств міжміського та телефонного зв’язку. 
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Відділ капітального будівництва 
Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Кошториси, креслення, розрахунки 

реконструкції контор зв’язку, об’єктів і споруд зв’язку, винесених із зони затоплення Каховської ГЕС 
(1953-1954). 

Відділ кадрів 
Плани, звіти про підготовку кадрів. 
Бухгалтерія 

Фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 1134; 1961-1973 рр. 

Адміністративно-господарський відділ  
Накази Міністерств зв'язку СРСР і УРСР. Накази, розпорядження начальника. 
Планово-фінансовий відділ 

Плани розвитку районних вузлів зв’язку, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу підприємств 
зв’язку. 

Відділ організації праці та зарплати 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Звіти про роботу засобів зв’язку, впровадження нових норм виробітку.  
Служба поштового зв’язку 

Плани, звіти про роботу підприємств поштового зв’язку, довідки про застосування нових методів 
обробки кореспонденції. 

Служба радіо і телебачення 
Статистичні звіти про радіофікацію міської та сільської місцевостей, капітальний ремонт та 

будівництво лінійно-абонентських споруд. 
Служба міжміського телефонно-телеграфного зв’язку 

Статистичні звіти про стан міжміського телеграфно-телефонного зв’язку, лінійного господарства, 
звіти про роботу міської телефонної мережі, розвиток сільського телефонного зв’язку. 

Відділ капітального будівництва 
Плани капіталовкладень, титульні списки об’єктів капітального будівництва, кошториси, креслення, 

розрахунки реконструкції контор зв’язку. Акти приймання в експлуатацію районних контор зв'язку, 
телефонних станцій. 

Документи інженера з нової техніки та раціоналізаторської роботи 
Плани, статистичні звіти, довідки про раціоналізаторську роботу. 
Лабораторія наукової організації праці 

Плани, звіти про наукову організацію праці на підприємствах зв’язку. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Фінансові звіти. 

Опис 3 
Справ: 970; 1974-1985 рр. 

Адміністративно-господарський відділ  
Накази Міністерств зв'язку СРСР і УРСР. Накази, розпорядження начальника, протоколи постійно 

діючих адміністративно-технічних нарад. 
Планово-фінансовий відділ 

Плани, звіти про розвиток райвузлів зв’язку; статистичні звіти, довідки про роботу підприємств 
зв’язку. 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Відділ організації праці та зарплати 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Служба поштового зв’язку 

Плани, звіти про роботу підприємств поштового зв’язку, довідки про застосування нових методів 
обробки кореспонденції. 

Служба міжміського телефонно-телеграфного зв’язку 
Звіти, статистичні звіти, відомості про стан міжміського телеграфно-телефонного зв’язку, лінійного 

господарства, роботу міської телефонної мережі, розвиток сільського телефонного зв’язку. 
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Служба міського та сільського телефонного зв’язку 
Статистичні звіти про стан міського, сільського телефонного зв’язку. 
Служба радіо 

Стазвіти про радіофікацію області. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капіталовкладень, титульні списки об’єктів капітального будівництва, кошториси, креслення, 
розрахунки реконструкції контор зв’язку. Акти приймання в експлуатацію районних контор зв'язку, 
телефонних станцій. 

Документи інженера з раціоналізації та винахідництва 
Плани, довідки, статистичні звіти про впровадження нової техніки та раціоналізаторську роботу. 
Лабораторія наукової організації праці 

Плани, звіти про наукову організацію праці на підприємствах зв’язку. 
Інженер з техніки безпеки 

Стазвіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Опис 4 
Справ: 374; 1986-1993 рр. 

Адміністративно-господарський відділ  
Накази, розпорядження начальника, протоколи постійно діючих адміністративно-технічних нарад. 
Планово-фінансовий відділ 

Плани економічного розвитку, звіти про виробничу діяльність, аналізи виконання основних 
економічних показників. 

Відділ капітального будівництва 
Плани капіталовкладень, титульні списки об’єктів капітального будівництва, кошториси, креслення, 

розрахунки реконструкції контор зв’язку. Акти приймання в експлуатацію районних контор зв'язку, 
телефонних станцій. 

Відділ організації праці та зарплати 
Штатні розписи.  
Служба поштового зв’язку 

Плани, звіти про роботу підприємств поштового зв’язку. 
Служба електрозв’язку 

Статистичні звіти про технічні засоби міжміського телеграфно-телефонного зв’язку, лінійного 
господарства, роботу міського телефонної мережі, розвиток сільського телефонного зв’язку. 

Відділ кадрів 
Плани, звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-1986 Херсонське обласне управління Держтрудощадкас СРСР Українського республіканського 
головного управління Держтрудощадкас СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 641; 1944-1981 рр.  

Опис 1 
Справ: 641; 1944-1981 рр.  

Оперативний відділ 
Накази по управлінню, протоколи обласних нарад. 
Звіти, зведення, огляди, доповіді про роботу управління та ощадкас. Плани залучення вільних 

грошових коштів населення на внески та державні позики. Звіти з позик, внесків, реалізації лотерей.  
Агітаційні, рекламні документи.  
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Відділ кадрів і спецроботи 
Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про контрольно-ревізійну та фінансово-господарську 
діяльність ощадкас.  

Списки, заяви польських громадян, які здали облігації держпозики та реемігрували (1946-1948).  
Книга реєстрації заяв по втрачених довоєнних вкладах (1945-1948). 
Ревізійний відділ  

Звіти про ревізійну роботу. 

Ф.Р-1987 Херсонський обласний комітет профспілки працівників культури, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 719; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 719; 1944-1985 рр. 

Постанови, розпорядження Комітетів у справах друку і кінематографії при Раді Міністрів СРСР, 
ВЦРПС, ВУРПС, президії ЦК профспілки.  

Протоколи засідань пленумів, президії обкому, звітно-виборчих зборів місцевкомів.  
Плани, звіти, статистичні звіти про культмасову роботу, охорону праці, техніку безпеки.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-1988 Херсонський обласний центр відродження національної культури Херсонського обласного 
управління культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 661; 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 661; 1944-1993 рр. 

Секретар 
Накази, постанови РНК УРСР, Управління у справах мистецтв при РНК УРСР. Накази директора.  
Плани, звіти про роботу обласного управління культури, його відділів, колективів художньої 

самодіяльності, проведення обласних семінарів, конкурсів.  
Документи з учбово-методичної роботи  

Звіти про роботу закладів культури в області, листування з районними, сільськими закладами 
культури про впровадження та проведення нових обрядів і свят. 

Збірники творів самодіяльних авторів М. Василенка, І. Плоткіної, М. Фомуляєвої та ін. (1956-1967).  
Відділ культурно-освітньої роботи 

Довідки, відомості про роботу культурно-освітніх закладів області з військово-патріотичного та 
інтернаціонального виховання молоді. 

Відділ народної творчості 
Протоколи засідань журі обласних конкурсів вокальних обрядових ансамблів, театральних 

колективів і читців, агітаційно-художніх бригад.  
Редакційно-видавничий відділ 

Методичні рекомендації по культурному обслуговуванню населення. 
Репертуарні плани, програми виступів, сценарії вечорів. 
Бухгалтерія 

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність (1944-1962). 
Штатні розписи колективів художньої самодіяльності. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 
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Ф.Р-1989 Відділ у справах культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 175; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 175; 1944-1953 рр. 

Накази, вказівки Комітету у справах культурно-просвітніх установ при Раді Міністрів УРСР, 
постанови, рішення Херсонського облвиконкому, обкому КП(б) України. 

Протоколи обласних нарад, семінарів працівників культури. 
Плани, звіти, довідки про роботу закладів культури області, підготовку і проведення свят, конкурсів 

художньої самодіяльності. Експозиційні плани виставок музеїв. 
Відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації Херсонському історико-археологічному 

музею. Відомості, паспорти, списки археологічних та історичних пам’яток на території області, 
братських та одиночних могил воїнів, загиблих під час ВВВ (1946). 

Ф.Р-1990 Херсонська обласна контора Сільськогосподарського банку СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 441; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1944 р. 

Вказівки Сільгоспбанку СРСР. Накази по конторі.  
Річний звіт, кошторис адміністративно-господарських видатків, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 

Опис 2 
Справ: 6; 1945 р. 

Накази, вказівки, інструкції Сільгоспбанку СРСР. Накази по конторі.  
Річний звіт, кошторис адміністративно-господарських видатків, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 

Опис 3 
Справ: 6; 1946 р. 

Накази, вказівки, інструкції Сільгоспбанку СРСР. Накази по конторі.  
Річний звіт, кошторис адміністративно-господарських видатків, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 

Опис 4 
Справ: 423; 1945-1959 рр. 

Секретар 
Рішення, постанови Херсонського облвиконкому. 
Протоколи нарад. Звіти про роботу з кадрами.  
Сектор кредитування 

Накази, вказівки, інструкції Сільгоспбанку СРСР. Накази по конторі.  
Плани, звіти по кредитуванню, поверненню позик, неподільних фондах. Плани, зведення, листування 

про мобілізацію коштів колгоспів та індивідуальних позичальників. 
Відомості про кредитування заходів по переселенню в колгоспах Херсонського та Білозерського 

районів (1949-1953). 
Операційний сектор 

Титульні списки, кошториси видатків на капітальне будівництво державних об’єктів, розрахунки з 
фінансування підприємств області.  

Бухгалтерія 
Штатні розписи, звіти, кошториси адміністративно-господарських видатків. Контрольні картки по 

балансових і позабалансових рахунках. 
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Ф.Р-1991 Херсонська обласна контора Будівельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 480; 1944-1981 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1944 р. 

Накази, вказівки, інструкції Наркомату фінансів СРСР, Промбанку СРСР.  
Плани, звіти, кошториси видатків на капітальне будівництво об’єктів промисловості.  
Акти ревізії. 

Опис 2 
Справ: 109; 1945 р. 

Накази Міністерства фінансів СРСР, Промбанку СРСР, рішення Херсонського облвиконкому. 
Накази, розпорядження управляючого, протоколи виробничих нарад.  
Плани, звіти, кошториси видатків на капітальне будівництво об’єктів промисловості.  
Особові справи, особові рахунки працівників. 

Опис 3 
Справ: 123; 1946 р. 

Накази Міністерства фінансів СРСР, Промбанку СРСР, рішення Херсонського облвиконкому. 
Накази, розпорядження управляючого, протоколи виробничих нарад.  
Плани, звіти, кошториси видатків на капітальне будівництво об’єктів промисловості.  

Опис 4 
Справ: 12; 1948, 1951-1958 рр. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність, акти документальних ревізій. 

Опис 5 
Справ: 176; 1959-1981 рр. 

Загальний відділ 
Накази, розпорядження управляючого. 
Планово-економічний відділ 

Звіти про контрольно-економічну, контрольно-ревізійну роботу. 
Відділ фінансування та кредитування будівництва республіканського та місцевого значення 

Ліміти довгострокового кредитування. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Місцевий комітет профспілки працівників державних установ 

Протоколи загальних, звітно-виборчих зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-1992 Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 81; 1944-1976 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1944-1976 рр. 

Накази, циркуляри Головлітів СРСР і УРСР, Головного управління з охорони військових і державних 
таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР. 

Звіти про роботу. Списки авторів, твори яких не підлягають вилученню (1954-1957). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 34; 1944-1967 рр. 

Накази, розпорядження Головлітів СРСР і УРСР, дозволи міністерств по умовних обмеженнях. 
Накази начальника управління.  

Звіти про роботу. Експозиційні плани музейних виставок (1966-1967). 
Штатні розписи, кошториси, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-1993 Херсонське об'єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії 
України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2761; 1944-1962, 1974-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 493; 1944-1962 рр. 

Накази Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР, генерального директора.  
Протоколи засідань, плани, звіти, довідки, інформації про роботу. Тематичні плани, мікрофонні 

матеріали, тексти радіопередач.  
Штатні розписи, статистичні звіти про рух і чисельність працівників, кошториси видатків.  

Опис 3 
Справ: 1040; 1963-1979 рр. 

Накази Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР, генерального директора.  
Протоколи засідань художньої ради, плани, звіти, довідки, інформації про роботу. Тематичні плани, 

мікрофонні матеріали, тексти теле- (з 1970) і радіопередач.  
Штатні розписи, статистичні звіти про рух і чисельність працівників, кошториси видатків.  
Документи профкому. 

Опис 4 
Справ: 978; 1980-1991 рр. 

Канцелярія 
Накази голови, протоколи засідань.  
Тематичні плани. 
Документи телепередач 

Програми телепередач. Тексти суспільно-політичних, художніх, ідеологічних передач, телепередач 
«Вечірній Херсон»(1980-1991), «Скіфія» (1991).  

Документи радіопередач 
Тексти художніх, ідеологічних передач, радіопередач «Обласні вісті», «Факт» (1980-1991). 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Опис 5 
Справ: 250; 1993-1994 рр. 

Канцелярія 
Накази генерального директора. 
Документи телепередач 

Тексти телепередач «Вечірній Херсон», «Плюс 10», «Скіфія».  
Документи радіомовлення 

Тексти радіопередач. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-1994 Херсонське територіально-виробниче об'єднання автомобільного транспорту 
Міністерства транспорту УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2234; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 359; 1944-1965 рр. 

Статут Херсонського обласного тресту автотранспорту (1948). Картки державної реєстрації (1944-1965). 
Розпорядження начальника, протоколи засідань технічної ради.  
Звіти про роботу автобусного парку, статистичні звіти про виконання планів автоперевезень, роботу 

вантажного транспорту. 
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, фінансово-господарську діяльність (1944).  
Колективні договори. 
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Накази з особового складу Херсонського автопромтресту (1963-1965). 

Опис 3 
Справ: 885; 1965-1974 рр. 

Накази Міністерства автотранспорту УРСР, начальника об'єднання.  
Протоколи засідань технічної ради. Плани, звіти, аналізи, відомості про обсяги вантажних і 

пасажирських перевезень, роботу АТП, СТО, спеціалізованих медпунктів. 
Паспорти автогосподарств, відомості про наявність і технічний стан автотранспорту. Звіти про 

дорожньо-транспортні пригоди. Кошториси собівартості вантажних перевезень.  
Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про рух і чисельність кадрів.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, колективні договори. 

Опис 4 
Справ: 990; 1975-1988 рр. 

Накази Міністерства автотранспорту УРСР, начальника об'єднання.  
Протоколи засідань технічної ради. Плани, звіти, аналізи, відомості про обсяги вантажних і 

пасажирських перевезень, роботу АТП, СТО, спеціалізованих медпунктів. 
Паспорти автогосподарств, відомості про наявність і технічний стан автотранспорту. Звіти про 

дорожньо-транспортні пригоди. Кошториси собівартості вантажних перевезень.  
Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про рух і чисельність кадрів.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, колективні договори. 

Ф.Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-
технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 577; 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 577; 1944-1961 рр. 

Постанови, розпорядження, циркуляри Ради Міністрів УРСР, Міністерства фінансів УРСР, тресту 
«Укрсільгосппостач». 

Плани, звіти про роботу управління, міжрайонних баз, МТС, РТС. 
Штатні розписи, кошториси видатків, акти ревізій фінансово-господарської діяльності управління і 

підвідомчих баз. 

Ф.Р-1997 Редакція обласної газети «Наддніпрянська правда», орган Херсонського обкому Компартії 
України і обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 150; 1946-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 150; 1946-1974 рр. 

Протоколи, стенограми нарад, засідань редколегії. 
Плани, звіти, довідки про роботу, відомості про надходження та розгляд листів громадян. Рукописи 

опублікованих статей, оповідань.  
Документи про нагородження газети урядовими нагородами. 
Листування з редакціями газет «Шуменська зоря» (НРБ) і «Залан Хірлан» (Угорщина) про зміцнення 

дружніх зв'язків. 

Ф.Р-1998 Херсонський обласний відділ Українського державного тресту «Укрфото», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 12; 1944 р. 

Опис 1 
Справ: 12; 1944 р. 

Постанови РНК УРСР, вказівки, інструкції тресту «Укрфото», рішення Херсонського 
міськвиконкому. Накази начальника. 

Протоколи загальних зборів.  
Плани відновлення фотомережі, навчальні плани, програми теоретичного курсу виробничого 

навчання.  
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Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації.  
Заяви громадян про прийом і звільнення, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-1999 Херсонська обласна контора Всесоюзного банку фінансування комунального і житлового 
будівництва (Цекомбанку), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 133; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944 р. 

Накази, циркуляри Цекомбанку, начальника контори.  
Плани, титульні списки, звіти про кредитування відновлювальних робіт в Херсонському 

Українському драматичному театрі, міському водоканалі, паротурбінній електростанції та ін. 
Особові справи, особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ: 119; 1945-1958 рр. 

Накази, постанови, вказівки РНК УРСР, Наркомату і Міністерства фінансів УРСР, Цекомбанку, 
розпорядження, рішення Херсонського обласного і міського виконкомів. Накази начальника. 

Плани, титульні списки, звіти про кредитування відновлювальних робіт, індивідуального житлового 
будівництва.  

Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-2000 Херсонське обласне управління статистики Міністерства статистики України, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 10645; 1944-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1944 р.  

Сектор статистики промисловості 
Вказівки, інструкції ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про перепис підприємств малої промисловості, обладнання 

та матеріалів, підсумки інвентаризації у районах, звільнених від нацистської окупації. 
Сектор сільського господарства 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку посівних площ, плодових насаджень, худоби, 
реманенту. 

Сектор статистики капітального будівництва 
Звіти з обліку будівництва. 
Сектор населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку механічного руху населення, установ культури. 
Сектор статистики праці 

Звіти, статистичні звіти з праці та зарплати. 

Опис 2 
Справ: 60; 1944-1946 рр. 

Відділ визначення врожайності 
Звіти, статистичні звіти, зведення, розроблювальні таблиці обліку посівних площ, зрошуваних 

земель, стану тваринництва, плодово-ягідних насаджень в області. 

Опис 3 
Справ: 1252; 1944-1952 рр. 

Управління справами 
Доповідні записки про роботу управління (1945). 
Сектор статистики промисловості 

Вказівки, інструкції ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про всесоюзний перепис підприємств 

малої промисловості, облік енергетичного обладнання, капітального будівництва. Списки промислових 
підприємств, електростанцій.  

Сектор статистики сільського господарства 
Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
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Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку посівних площ, худоби, сільгосптехніки. Звіти про 
фінансово-господарську діяльність радгоспів. 

Сектор статистики капітального будівництва та житлово-комунального господарства 
Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку будівництва, комунальних господарств і 

підприємств, житлового фонду, домовласників. Звіти про капітальне будівництво Херсонського 
бавовняно-паперового комбінату, Херсонського локомобільного заводу ім. Г. І. Петровського, 
Херсонського морського порту та ін. (1951-1952). 

Сектор статистики товарообігу 
Звіти торговельних, заготівельних організацій. 
Сектор населення, культури та охорони здоров’я 

Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 

та механічного руху населення і його окремих груп, грамотності, кількості наукових установ, вищих і 
технічних навчальних закладів, театрів, бібліотек, клубів, санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих ясел 
і майданчиків. 

Сектор статистки праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 1848; 1944-1998 рр. 

Накази, вказівки, звіти про облік трофейного майна (1945-1946).  
Звіти, статистичні звіти з обліку чисельності населення, виборців за статтю та віком; з праці, 

підвищення кваліфікації кадрів (1944-1998). 
Енергетичні баланси, звіти підприємств про виробничо-фінансову діяльність, капітальне 

будівництво.  
Сектор статистики промисловості 

Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні, доповідні записки про облік підсумків роботи 

підприємств великої та малої промисловості, залізничного, водного та автомобільного транспорту. 
Списки промислових підприємств (1948-1960).  

Сектор статистики промисловості машинно-облікових станцій 
Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Сектор статистики сільського господарства 

Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про облік розмірів посівних площ, 

худоби, сільгосптехніки, продукції сільського господарства. Звіти радгоспів. 
Сектор статистики капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку будівництва, комунальних підприємств, житлового 

фонду, об’єктів готельного господарства. Звіти про капітальне будівництво Каховської ГЕС, Херсонського 
нафтопереробного заводу, Херсонського судноремонтного заводу ім. В. В. Куйбишева та ін. 

Сектор матеріального постачання 
Зведені звіти, статистичні звіти перепису обладнання по управліннях та галузях промисловості. 
Сектор населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 
та механічного руху населення і його окремих груп, грамотності, кількості наукових установ, вищих і 
технічних навчальних закладів, театрів, бібліотек, клубів, санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих ясел 
і майданчиків. 

Сектор статистки праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій. 
Сектор зведених робіт і фінансової статистики 

Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  



 186 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про грошові прибутки і видатки населення, споживання 
м’яса, молока, хлібопродуктів, картоплі на душу населення. Розроблювальні таблиці цін на продукцію 
промисловості та сільського господарства, товари і послуги. 

Сектор переоцінки основних фондів 
Вказівки, інструкції, методичні рекомендації ЦСУ СРСР.  
Зведені звіти, статистичні звіти про переоцінку та визначенню зношеності основних фондів 

підприємств, установ, організацій. 
Сектор торгівлі 

Звіти, статистичні звіти торговельних організацій, індекси цін та обсяги продажів на ринках області. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 5 
Справ: 1017; 1961-1965 рр. 

Сектор статистики промисловості 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку підсумків роботи промислових підприємств, 

валової і товарної продукції, чисельності промислово-виробничого персоналу, основних фондів, 
обладнання; наявності та роботи залізничного, водного та автомобільного транспорту і зв’язку. Звіти 
про капітальне будівництво. Списки промислових підприємств, електростанцій.  

Сектор статистики сільського господарства 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки з обліку врожайності, продуктів 

тваринництва, обсягу заготівель сільгосппродукції, кількості сільгосптехніки. Звіти державних та 
кооперативних господарств. 

Сектор статистики капітального будівництва  
Звіти про капітальне будівництво установ, підприємств, організацій. 
Сектор матеріально-технічного постачання 

Звіти про матеріально-технічне постачання, наявність невстановленого обладнання в установах, 
підприємствах, організаціях. 

Сектор населення, культури та охорони здоров’я 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 

та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Статистичні матеріали групи зведених робіт 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про грошові прибутки та видатки населення, споживання 

м’яса, молока, хлібопродуктів, картоплі на душу населення. Розроблювальні таблиці цін на продукцію 
промисловості та сільського господарства, товари і послуги. 

Сектор статистки праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій. 
Сектор торгівлі 

Звіти, статистичні звіти торговельних організацій, індекси цін та обсяги продажів на ринках області. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 6 
Справ: 984; 1965-1969 рр. 

Відділ зведено-балансових робіт 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про грошові прибутки і видатки населення, споживання 

м’яса, молока, хлібопродуктів, картоплі на душу населення. Розроблювальні таблиці цін на продукцію 
промисловості та сільського господарства, товари і послуги. 

Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку підсумків роботи промислових підприємств, 

валової і товарної продукції, чисельності промислово-виробничого персоналу, основних фондів, 
обладнання; наявності та роботи залізничного, водного та автомобільного транспорту і зв’язку. Звіти 
про капітальне будівництво, матеріально-технічне постачання, наявність невстановленого обладнання в 
установах, підприємствах, організаціях. Списки промислових підприємств, електростанцій.  
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Сектор статистики сільського господарства та заготівель 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про облік урожайності, продуктів 

тваринництва, обсягу заготівель сільськогосподарської продукції, кількості сільгосптехніки. Звіти 
державних та кооперативних господарств. 

Відділ статистики капітального будівництва  
Звіти про капітальне будівництво установ, підприємств, організацій. 
Відділ перепису населення 

Накази ЦСУ СРСР про проведення Всесоюзного перепису населення 1970 року. 
Сектор статистики населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 
та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Відділ статистики торгівлі та матеріально-технічного постачання 
Звіти торговельних організацій, індекси цін та обсягу продаж на ринках області. 
Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій. 
Відділ обчислювальних робіт 

Плани, звіти, статистичні звіти про впровадження механізованої обробки документів, виконання 
виробничого плану машинно-облікових станцій. 

Відділ кадрів 
Звіти, статистичні звіти управління про склад, рух, освіту, навчання працівників.  
Бухгалтерія машинно-облікової станції 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 7 
Справ: 1208; 1970-1974 рр. 

Накази начальника управління. 
Відділ зведено-балансових робіт 

Протоколи виробничих нарад. 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про наявність та рух основних фондів підприємств, 

установ, організацій; споживання м’яса, молока, хлібопродуктів, картоплі на душу населення. 
Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку підсумків роботи промислових підприємств і 
транспорту, технічний рівень і якість промислової продукції, споживання електроенергії, впровадження 
нової техніки.  

Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки з обліку урожайності, продуктів 

тваринництва, обсягу заготівель сільськогосподарської продукції, кількості сільгосптехніки. Звіти 
державних та кооперативних господарств. 

Відділ статистики капітального будівництва  
Звіти про капітальне будівництво установ, підприємств, організацій. 
Сектор статистики населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 
та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій 

області. 
Відділ обчислювальних робіт 

Плани, звіти, статистичні звіти про впровадження механізованої обробки документів, виконання 
виробничого плану роботи машинно-облікових станцій. 

Сектор кадрів 
Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 8  
Справ: 993; 1975-1977 рр. 

Відділ зведено-балансових робіт 
Протоколи засідань колегії, загальних зборів. 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про наявність та рух основних фондів підприємств, 

установ, організацій; споживання продуктів тваринництва та рослинництва, дослідження витрат на 
виробництво продукції. 

Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку підсумків роботи промислових підприємств і 

транспорту, технічний рівень та якість промислової продукції, споживання електроенергії, 
впровадження нової техніки.  

Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки з обліку урожайності, продуктів 

тваринництва, обсягу заготівель сільськогосподарської продукції, кількості сільгосптехніки. Звіти 
державних та кооперативних господарств. 

Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування 

Звіти про капітальне будівництво установ, підприємств, організацій. 
Відділ статистики населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 
та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій 

області. 
Відділ статистики фінансів, цін, ціноутворення і торгівлі 

Звіти про фінансову діяльність підприємств. 
Бюро організації роботи інформаційно-обчислювальних і машинно-облікових станцій 

Статистичні звіти про роботу районних інформаційно-обчислювальних та машинно-облікових 
центрів. 

Відділ обчислювальних робіт 
Плани, звіти, статистичні звіти про впровадження механізованої обробки документів, виконання 

виробничого плану роботу машинно-облікових станцій. 
Сектор кадрів 

Накази начальника, звіти про роботу з кадрами. 
Відділ кадрів обчислювального центру 

Зведені статистичні звіти про чисельність спеціалістів. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Бухгалтерія обчислювального центру 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 9 
Справ: 1044; 1978-1980 рр. 

Відділ зведено-балансових робіт 
Накази ЦСУ СРСР. Протоколи засідань колегії. 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про розрахунки балансів грошових доходів та видатків 

населення; наявність та рух основних фондів підприємств, установ, організацій; споживання продуктів 
тваринництва та рослинництва, дослідження витрат на виробництво продукції. 

Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку підсумків роботи промислових підприємств і 

транспорту, технічний рівень та якість промислової продукції, споживання електроенергії, 
впровадження нової техніки. Списки промислових підприємств, що знаходяться на самостійному 
балансі. 

Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про основні показники виробничої, 

господарської, фінансової діяльності трестів, радгоспів; збір врожаю сільгоспкультур на зрошуваних 
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землях; обсяг продуктів тваринництва, заготівель сільгосппродукції, кількості сільгосптехніки. Звіти про 
фінансово-господарську діяльність радгоспів, колгоспів, міжгосподарських підприємств. 

Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування 

Звіти про капітального будівництво установ, підприємств, організацій, виконання основних 
показників житлових та комунальних господарств. 

Відділ статистки технічного прогресу та навколишнього середовища 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про виконання плану розвитку науки і 

техніки у народному господарстві області, склад та чисельність робітників, зайнятих механізованою працею, 
економічну ефективність заходів з впровадження нової техніки, розвиток винахідництва та раціоналізації, 
діяльність науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних організацій, 
оновлення продукції окремих галузей промисловості; стан повітряного басейну та виконання заходів з його 
охорони, видатки на охорону природи, боротьбу з лісовими пожежами, хід спорудження водоохоронних 
об’єктів, припинення скидання забруднених стічних вод (1980). 

Відділ статистики населення, культури та охорони здоров’я 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 

та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій 

області. 
Відділ статистики фінансів, цін, ціноутворення і торгівлі 

Звіти про фінансову діяльність підприємств, ціни та ціноутворення. 
Сектор кадрів 

Накази начальника, звіти про роботу з кадрами. 
Відділ кадрів обчислювального центру 

Накази начальника, зведені статистичні звіти про чисельність спеціалістів. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Бухгалтерія обчислювального центру 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 10 
Справ: 1053; 1981-1983 р. 

Відділ зведено-балансових робіт 
Протоколи засідань колегії.  
Статистичні звіти про матеріальні витрати на виробництво промислової продукції. 
Відділ статистики технічного прогресу, природних ресурсів та навколишнього середовища 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про виконання плану з основних 
показників технічного прогресу, стан механізації та автоматизації виробничих процесів, кількість 
комплексно-механічних, автоматизованих ділянок, цехів, надходження та використання винаходів і 
рацпропозицій; витрати на охорону природи, виконання планів з охорони атмосферного повітря, 
лісокультурних робіт, охорони та відтворення популяції диких тварин підприємствами у розрізі 
міністерств, стан і розвиток мисливського господарства; хід будівництва водоохоронних об’єктів, 
припинення скидання забруднених стічних вод. 

Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про розвиток індивідуальних підсобних 

господарств, збір врожаю сільгоспкультур на зрошуваних землях, обсяг продуктів тваринництва, заготівель 
сільськогосподарської продукції. Основні показники виробничої, господарської, фінансової діяльності 
радгоспів, кооперативних господарств, сільгоспоб’єднань; звіти про фінансово-господарську діяльність 
радгоспів, колгоспів, міжгосподарських підприємств, впровадження наукової організації праці. 

Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування 

Звіти, статистичні звіти про капітальне будівництво установ, підприємств, організацій, виконання 
плану введення в дію потужностей, використання капіталовкладень будівництв; з основних показників 
житлових та комунальних господарств. 
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Відділ статистики транспорту, зв’язку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку транспорту. 
Відділ статистики торгівлі 

Звіти про роботу підприємств торгівлі, громадського харчування; виробництво, рентабельність, 
залишки неходових та залежалих товарів; рух овочів, плодово-ягідної продукції; середні ціни на рибу, 
рибопродукти, сири, консерви. 

Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій області. 
Відділ статистики населення, культури та охорони здоров’я 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку адміністративно-територіальних змін, природного 
та механічного руху, зайнятості населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, 
технічних та середніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. 

Сектор кадрів 
Накази начальника, звіти про роботу з кадрами. 
Відділ кадрів обчислювального центру 

Накази начальника. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Бухгалтерія обчислювального центру 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 11 
Справ: 1003; 1984-1985 рр. 

Відділ зведено-балансових робіт 
Протоколи засідань колегії.  
Статистичні звіти про матеріальні витрати на виробництво промислової продукції. 
Відділ статистики технічного прогресу, природних ресурсів та навколишнього середовища 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про виконання плану з основних 
показників технічного прогресу, стан механізації та автоматизації виробничих процесів, надходження та 
використання винаходів і рацпропозицій; стан та розвиток заповідної справи, виконання планів з 
охорони атмосферного повітря. 

Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти про чисельність підприємств, промислово-виробничого 

персоналу, робочих, товарної продукції по галузям промисловості, з обліку транспорту. 
Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку 

Первинні, зведені звіти, статистичні звіти, аналітичні довідки про розмір посівних площ, основні 
показники виробничої, господарської, фінансової діяльності сільгосппідприємств, збір врожаю 
сільгоспкультур на зрошуваних землях, обсяг продуктів тваринництва, впровадження наукової 
організації праці. 

Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з праці та зарплати підприємств, установ, організацій 

області. 
Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та 

побутового обслуговування 
Звіти, статистичні звіти про фінансово-господарську діяльність підрядних організацій, капітальне 

будівництво установ, підприємств, організацій; виконання плану введення в дію потужностей, 
використання капіталовкладень будівництв; з основних показників роботи житлових та комунальних 
господарств. 

Відділ статистики фінансів, цін та ціноутворення 
Звіти, статистичні звіти, аналітичні записки про проведення економічного експерименту, витрати та 

втрати у народному господарстві, фінансові показники підприємств союзного та місцевого 
підпорядкування. 

Відділ статистики торгівлі 
Аналітичні довідки, звіти, статистичні звіти про стан торгівлі, впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в торгівлі, виробництво продукції дитячого харчування, з основних показників 
торгівлі. 
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Відділ статистики населення, культури та охорони здоров’я 
Первинні, зведені звіти, статистичні звіти з обліку природного та механічного руху, зайнятості 

населення і його окремих груп, кількості наукових установ, вищих, технічних та середніх навчальних 
закладів, закладів культури та охорони здоров’я, з обліку днів-неявок у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю. 

Відділ статистики матеріальних ресурсів 
Аналітичні довідки про запаси палива, матеріальні ресурси на промислових та сільськогосподарських 

підприємствах, паливно-енергетичні баланси, наявність невстановленого обладнання. 
Сектор кадрів 

Накази начальника, звіти про роботу з кадрами. 
Відділ кадрів обчислювального центру 

Накази начальника, звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Бухгалтерія обчислювального центру 

Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи профспілкового комітету 

Протоколи засідань профкому. 

Опис 16 
Справ:106; 1959-1984 рр. 

Всесоюзний перепис населення 1959 року 
Відомості про чисельність населення області та його розподіл за соціальним, сімейним станом, віком, 

освітою, національністю, мовою та ін. 
Відомості про результати перерахування перепису населення області 1959 року (1960-1961, 1963, 

1964, 1968-1970, 1980-1982). Списки населених пунктів (1963-1966, 1968). 
Всесоюзний перепис населення 1970 року 

Відомості про чисельність населення області та його розподіл за соціальним, сімейним станом, віком, 
освітою, національністю, мовою та ін. 

Відомості про результати перерахування перепису населення області 1970 року (1980-1981). 
Всесоюзний перепис населення 1979 року 

Відомості про чисельність населення області та його розподіл за соціальним, сімейним станом, віком, 
освітою, національністю, мовою та ін. 

Відомості про результати перерахування перепису населення області 1979 року (1980-1981). 
Підсумкові відомості по даних перепису 1959, 1970, 1979 років 

Відомості про результати перерахування переписів населення області 1959, 1970, 1979 років (1980-
1984). 

Ф.Р-2001 Херсонський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 948; 1944-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 948; 1944-1986 рр. 

Постанови, протоколи засідань президій і пленумів Союзу Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
СРСР, ЦК Товариства Червоного Хреста УРСР. Розпорядження голови.  

Плани, звіти, довідки, інформації про роботу обласного і районних комітетів Товариства, штабів 
МППО, обласної шкільної секції, бюро патронажних сестер, санітарних дружин. 

Тексти телерадіопередач, підготованих працівниками комітету. 
Документи про нагородження донорів і активістів Червоного Хреста. 
Штатні розписи, кошториси видатків, статистичні звіти про склад спеціалістів. 
Протоколи засідань профкому. 
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Ф.Р-2002 Херсонське обласне відділення Головного управління автотранспорту «Союззаготтранс» 
Міністерства заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 160; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1944-1945 рр. 

Накази Головного управління «Союззаготтранс», звіт про фінансово-господарську діяльність 
обласного відділення.  

Опис 2 
Справ: 157; 1944-1954 рр. 

Накази, циркуляри, вказівки Міністерства заготівель СРСР, Головного управління «Союззаготтранс», 
розпорядження, рішення Херсонського облвиконкому з питань експлуатації автотранспорту. 

Плани вантажоперевезень. Паспорти авторот.  
Штатні розписи, документи про представлення передовиків до нагородження. Звіти про фінансово-

господарську діяльність. Списки працівників. 
Колективні договори. 

Ф.Р-2004 Управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1813; 1944-1958, 1969-2000 рр. 

Опис 1 
Справ: 326; 1944-1958 рр. 

Накази Комітету з фізкультури і спорту при Раді Міністрів СРСР, голови управління.  
Протоколи нарад активу, засідань обкому у справах фізкультури і спорту, президій ДСТ.  
Плани розвитку фізкультурної і спортивної роботи в області, звіти про роботу обласного, районних і 

міських комітетів, ДСТ. Протоколи, довідки, відомості про проведення змагань, першостей, чемпіонатів, 
спартакіад, будівництво спортивних споруд в області, перевірку спортивно-масової роботи у 
фізкультурних організаціях.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансову діяльність. 

Опис 2 
Справ: 1130; 1969-1986 рр. 

Секретар 
Накази голови.  
Відділ організаційно-масової роботи і кадрів 

Протоколи засідань обкому у справах фізкультури і спорту.  
Плани розвитку фізкультурної і спортивної роботи в області, довідки, звіти, статистичні звіти про 

роботу обласного, районних і міських комітетів, ДСТ, перевірку спортивно-масової роботи у 
фізкультурних організаціях. Постанови, відомості про результати проведення Тижня фізичної культури і 
спорту, участь у Всесоюзному огляді-конкурсі на кращу організацію учбово-тренувальної та виховної 
роботи у спортивних школах (1980). 

Документи інженера спортивних споруд 
Довідки, відомості про експлуатацію спортивних споруд. 
Учбово-спортивний відділ 

Положення, протоколи, звіти про проведення змагань, першостей, чемпіонатів, спартакіад. 
Статистичні звіти про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Бухгалтерія 
Кошториси видатків обкому, Херсонської школи вищої спортивної майстерності, на учбово-

спортивну роботу, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 357; 1987-2000 рр. 

Секретар 
Накази голови (1987-1995), начальника (1995-2000).  
Організаційний відділ 

Статистичні звіти про розвиток міських і районних спорткомітетів, спортивних товариств. 
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Учбово-спортивний відділ 
Положення, протоколи, звіти про проведення змагань, першостей, чемпіонатів, спартакіад. 

Статистичні звіти про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки 
шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 5; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944-1945 рр. 

Накази по конторі.  
Штатний розпис, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2006 Українська виробничо-торговельна фірма «Хвиля» Українського державного концерну 
місцевої промисловості («Укрмісцевпром»), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2046; 1944-1958, 1969-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 1007; 1944-1958 рр. 

Секретар 
Накази начальника. 
Планово-виробничий відділ 

Положення про міські та районні промислові комбінати (1944). 
Протоколи технічних нарад.  
Плани розвитку місцевої промисловості, виробничі плани райпромкомбінатів (1944-1958). 
Протоколи, звіти, акти про збитки, заподіяні місцевій промисловості під час нацистської окупації 

(1944-1946). 
Документи плановика-економіста 

Плани, звіти про виробництво та реалізацію продукції, з праці та зарплати. 
Документи про роботу з кадрами 

Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, кошториси видатків, техпромфінплани, звіти про фінансово-господарську діяльність 
управління і підвідомчих підприємств.  

Опис 2 
Справ: 964; 1969-1988 рр. 

Секретар 
Накази начальника. Протоколи засідань ради директорів, колегії.  
Планово-економічний відділ 

Плани виробництва, собівартості товарної продукції, прибутку і матеріальних витрат на 1 крб. 
товарної продукції. Довідки про виконання плану економічного та соціального розвитку, виробництва 
товарів народного споживання та сфери послуг, впровадження госпрозрахунку, рівень збитковості 
продукції та заходи щодо її ліквідації. 

Відділ організації праці і зарплати 
Штатні розписи, кошториси видатків управління. 
Плани з праці підвідомчих установ, відомості про темпи росту продуктивності праці, виплату 

винагород їхнім працівникам. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи засідання художньо-технічної ради. 
Довідки, відомості про випуск товарів народного споживання. 
Документи базової лабораторії наукової організації праці 

Плани, статистичні звіти про впровадження наукової організації праці.  
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Відомості про підсумки соцзмагання між управліннями місцевої промисловості Херсонської, 
Миколаївської та Кримської областей (1979-1987). 

Інженер з охорони праці й техніки безпеки 
Статистичні звіти, довідки, пояснювальні записки про охорону праці й техніку безпеки. 
Старший інженер з підготовки кадрів 

Звіти, аналізи, довідки про роботу з кадрами. 
Документи об’єднаної ради первинної організації Всесоюзного товариства винахідників і 

раціоналізаторів 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу ради, підсумки оглядів-конкурсів на звання «Кращий 

колектив раціоналізаторів».  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, техпромфінплани, звіти про фінансово-господарську діяльність 
управління і підвідомчих підприємств.  

Ліквідаційний баланс (1988). 
Документи профспілкового комітету працівників місцевої промисловості та комунально-

побутових господарств 
Протоколи засідань профкому. 

Опис 3 
Справ: 75; 1988-1993 рр. 

Накази директора, протоколи засідань колегії, технічної ради. 
Плани економічного і соціального розвитку підприємств місцевої промисловості, надання 

промислових послуг.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ, 
м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 731; 1945-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 717; 1945-1983 рр. 

Постанови, вказівки, протоколи засідань ВЦРПС, президій Українського республіканського, 
Херсонського обласного комітетів профспілки.  

Протоколи обласних конференцій, загальних і звітно-виборчих зборів, засідань пленумів обласного, 
районних комітетів профспілки.  

Плани, звіти, відомості про роботу, списки голів, секретарів, членів обласного, районних, місцевих 
комітетів профспілки.  

Зведені бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 14; 1945, 1948-1956 рр. 

Протоколи загальних зборів Горностаївського райкому профспілки. 

Ф.Р-2008 Херсонський обласний комітет профспілки працівників органів суду і прокуратури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 8; 1948 р. 

Опис 1 
Справ: 8; 1948 р. 

Витяги з протоколів засідань президії Українського республіканського комітету профспілки. 
Плани роботи. Штатні розписи, звіти про виконання бюджету соцстрахування. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2009 Херсонська сортодослідна дільниця з бавовнику Державної комісії по сортовипробуванню 
бавовнику, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 8; 1946-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1946-1952 рр. 

Накази, інструкції, методичні вказівки Міністерства сільського господарства СРСР, Державної 
комісії та Української інспектури по сортовипробуванню бавовнику.  

Звіти, зведення про результати сортовипробування. Насіннєві сертифікати. 

Ф.Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3381; 1944-2007 рр. 

Опис 1 
Справ: 1018; 1944-2000 рр. 

Накази, вказівки РНК СРСР, РНК УРСР, Управління держархівами НКВС/МВС УРСР, Архівного 
управління МВС УРСР, Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, рішення 
Херсонського облвиконкому, обкому Компартії України, накази начальника Управління НКВС УРСР по 
Херсонській області, листування з ними про утворення обласного архіву (1944), розсекречення 
документів і передачу їх на загальне зберігання (1956), присвоєння архіву звання «Заклад високої 
культури» (1970), підготовку видання збірників документів, підсумки роботи архівних установ. 

Накази директора з основної діяльності. Протоколи засідань колегії, експертно-перевірної комісії, 
науково-методичної ради, комісії по розсекреченню архівних документів, службових і виробничих 
нарад. 

Плани, звіти, довідки про роботу держархіву області, районних архівних відділів. Плани розвитку 
архівної справи, звіти про їх виконання архівними установами області.  

Методичні рекомендації, посібники, розроблені працівниками держархіву. Програми, розклади 
семінарів із працівниками архівних відділів, відповідальними за діловодство і архіви обласних установ.  

Списки установ-джерел комплектування держархіву області, міських та районних архівів. 
Паспорти архіву, відомості про зміни у складі та обсязі фондів.  
Збірники, переліки документів, тематичні огляди, статті, нариси, ініціативні інформації, тези виступів 

працівників. Тематико-експозиційні плани виставок. Аналізи, довідки, листування з 
облдержадміністрацією, організаціями про стан роботи зі зверненнями громадян. 

Акти про збитки, заподіяні архіву під час нацистської окупації. Списки працівників нацистської 
окупаційної адміністрації, осіб, які добровільно виїхали на роботу до Німеччини, військовополонених, 
авторів антирадянських статей (1944). 

Листування з органами держбезпеки та внутрішніх справ про спецперевірку осіб за архівними 
документами. 

Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків. 
Протоколи засідань профкому, колективні договори. 

Опис 2 
Справ: 207; 2001-2007 рр. 

Накази Держкомархіву України, листування з ним про підсумки роботи архівних установ, створення 
трудових архівів (2004). 

Накази директора з основної діяльності. Протоколи засідань колегії, експертно-перевірної комісії, 
науково-методичної ради, комісії по розсекреченню архівних документів, службових і виробничих нарад. 

Плани, звіти, довідки про роботу держархіву області, міських і районних архівних відділів. Плани 
розвитку архівної справи, звіти про їх виконання архівними установами області.  

Методичні рекомендації, посібники, розроблені працівниками держархіву. Програми, розклади 
семінарів із працівниками архівних відділів, відповідальними за діловодство і архіви обласних установ.  

Списки установ-джерел комплектування держархіву області, міських і районних архівів. 
Паспорти архіву, відомості про зміни у складі та обсязі фондів.  
Збірники, переліки документів, тематичні огляди, статті, нариси, ініціативні інформації, тези виступів 

працівників. Тематико-експозиційні плани виставок. Аналізи, довідки, листування з 
облдержадміністрацією, організаціями про стан роботи зі зверненнями громадян. 

Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків. 
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Протоколи засідань профкому, колективні договори. 

Опис 5 
Справ: 979; 1946-1968 рр. 

Особові справи дослідників. 

Опис 6 
Справ: 1177; 1969-1978 рр. 

Особові справи дослідників. 

Ф.Р-2012 Херсонська обласна рада добровільного спортивного ордена Леніна товариства 
промкооперації (ДСТ) «Спартак», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 553; 1944-1976 рр. 

Опис 1 
Справ: 553; 1944-1976 рр. 

Постанови оргбюро Української ради ДСТ «Спартак», накази Херсонського обласного і міського 
комітетів у справах фізкультури і спорту. 

Протоколи, плани, звіти про роботу обласної і низових рад ДСТ, статистичні звіти спортколективів. 
Документи про проведення першостей, чемпіонатів, змагань; анкети учасників спортивних змагань. 

Розпорядження про присвоєння спортивних розрядів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2013 Апеляційний суд Херсонської області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 6986; 1944-2001 рр. 

Опис 1 
Справ: 1083; 1944-1955 рр. 

Накази голови, протоколи оперативних, службових нарад.  
Аналізи роботи народних судів по розгляду цивільних справ.  
Карні, цивільні справи. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 1098; 1956-1964 рр. 

Накази голови, протоколи оперативних, службових нарад. 
Аналізи, статистичні звіти про роботу народних судів. 
Карні, цивільні справи.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 919; 1969-1987 рр. 

Канцелярія 
Протоколи засідань президії.  
Звіти, статистичні звіти, відомості, огляди, узагальнення, аналізи роботи судів. Плани заходів по 

боротьбі зі злочинністю. 
Судова колегія по кримінальних справах 

Постанови президії. Копії касаційних ухвал по скасуванню рішень народних судів. 
Судова колегія по цивільних справах 

Постанови президії. Копії касаційних ухвал по скасуванню рішень народних судів. 
Профспілковий комітет 

Протоколи звітно-виборчих зборів, засідань профкому. 

Опис 4 
Справ: 296; 1956-1988 рр. 

Протоколи обласних суддівських нарад.  
Звіти, статистичні звіти, відомості, огляди, аналізи, узагальнення про роботу судів, чисельність і 

склад осіб, притягнутих до карної відповідальності. Аналізи, огляди касаційної практики по карних, 
цивільних справах у судах області.  
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Наглядові справи засуджених за контрреволюційну діяльність, антирадянську пропаганду, 
шкідництво (1956-1962). 

Опис 5 
Справ: 1065; 1969-1980 рр. 

Кримінальні справи. 

Опис 6 
Справ: 1019; 1981-1988 рр. 

Кримінальні справи. 

Опис 7 
Справ: 915; 1989-1996 рр. 

Кримінальні справи. 

Опис 8 
Справ: 591; 1997-2001 рр. 

Кримінальні справи. 

Ф.Р-2014 Херсонське обласне управління Національного банку України, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 3375; 1943-1992 рр. 

Опис 1 
Справ: 1067; 1943-1960 рр. 

Накази управляючого, протоколи кредитних і виробничих нарад. 
Звіти обласної контори і районних відділень Держбанку СРСР про кредитування, фінансування і 

контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств і організацій області. Кон’юнктурні 
огляди фінансово-економічної діяльності установ і підприємств. Доповідні записки, довідки, акти про 
кредитно-розрахункове обслуговування промислових підприємств, торговельних організацій, колгоспів, 
радгоспів, індивідуального житлового будівництва.  

Баланси грошових прибутків та видатків населення.  
Штатні розписи, звіти обласної контори і відділень банку про роботу з кадрами. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Опис 2 
Справ: 1294; 1961-1974 рр. 

Загальний відділ 
Накази управляючого. Постанови, звіти, доповіді про проведення грошової реформи 1961 року.  
Планово-економічний відділ 

Протоколи службових, виробничих нарад. Звіти обласної контори і районних відділень про 
кредитування, фінансування і контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств і 
організацій області.  

Відділ кредитування промисловості та місцевого господарства  
Протоколи службових, виробничих нарад. Доповідні записки про кредитно-розрахункове 

обслуговування та економічну роботу банку в підприємствах та організаціях.  
Відділ кредитування торгівлі  

Доповідні записки про кредитно-розрахункове обслуговування підприємств торгівлі. 
Відділ кредитування колгоспів та індивідуального житлового будівництва 

Доповідні записки, довідки про надання пільг економічно слабким колгоспам. 
Відділ фінансування капіталовкладень 

Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва, листування з Українською 
республіканською конторою Держбанку СРСР про фінансування Каховської, Краснознам’янської 
зрошувальних систем та ін. (1961-1974). 

Відділ грошового обігу 
Протоколи службових, виробничих нарад. 
Баланси грошових прибутків та видатків населення. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
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Головна бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, стазвіти про фінансово-господарську діяльність обласної 

контори і відділень банку.  
Ревізійний відділ 

Акти ревізій відділень банку. 

Опис 3 
Справ: 940; 1975-1986 рр. 

Загальний відділ 
Накази управляючого.  
Планово-економічний відділ 

Протоколи службових, виробничих нарад. Звіти обласної контори і районних відділень про 
кредитування, фінансування і контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств і 
організацій області.  

Відділ кредитування промисловості, місцевого господарства, транспорту і зв’язку  
Протоколи службових, виробничих нарад. Доповідні записки про кредитно-розрахункове 

обслуговування промислових підприємств.  
Відділ кредитування торгівлі  

Доповідні записки про кредитно-розрахункове обслуговування підприємств торгівлі. 
Відділ кредитування сільського господарства 

Доповідні записки, довідки про кредитно-розрахункове обслуговування сільгосппідприємств. 
Відділ фінансування капіталовкладень 

Доповідні записки про фінансування капіталовкладень. 
Відділ грошового обігу 

Протоколи службових, виробничих нарад. 
Баланси грошових прибутків та видатків населення. 
Відділ касових операцій 

Звіти про стан емісійно-касової роботи. Акти ревізій, обстеження емісійно-касової роботи відділень. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Головна бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, стазвіти про фінансово-господарську діяльність обласної 
контори і відділень банку.  

Ревізійний відділ 
Акти ревізій відділень банку. 

Опис 4 
Справ: 74; 1968-1992 рр. 

Зведені звіти про прибутки і видатки союзного бюджету, витрачання фондів зарплати. Звіти, 
статистичні звіти про фінансування капітального ремонту, витрат по фонду розвитку виробництва, 
кредитування, стан розрахунків, контроль за господарсько-фінансовою діяльністю підприємств 
оборонної (1968-1975), суднобудівної та електронної (1976-1992) промисловості. 

Ф.Р-2016 Херсонська торгово-заготівельна контора «Рибпостач» Головного управління 
матеріально-технічного постачання (Головрибпостач) Наркомату рибної промисловості СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 12; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1944-1945 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Наркоматів рибної промисловості, торгівлі СРСР, тресту 
«Головрибпостач».  

Штатний розпис, кошториси видатків, торгово-фінансовий план, звіт про фінансово-господарську 
діяльність. 
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Ф.Р-2017 Херсонська обласна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 949; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 

Акт про збитки, заподіяні медичним установам області під час нацистської окупації.  
Кошторис видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 858; 1944-1985 рр. 

Накази головного лікаря, рішення медичної ради. Протоколи засідань обласної ради фельдшерів і 
акушерок, бюро наукової організації праці.  

Плани, звіти про роботу відділень, зведені статистичні звіти, огляди роботи лікувально-
профілактичних закладів області. Статистичні звіти про медичне обслуговування різних груп хворих, 
кількість травм і отруєнь, рівень захворюваності на підприємствах.  

Документи про участь і підсумки медичних оглядів, конкурсів.  
Нарис історії розвитку охорони здоров’я області за 50 років радянської влади (1967).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи засідань профкому. 

Опис 3 
Справ: 87; 1986-1988 рр. 

Накази головного лікаря, рішення медичної ради.  
Плани, звіти про роботу відділень, зведені статистичні звіти, огляди роботи лікувально-

профілактичних закладів області. Статистичні звіти про медичне обслуговування різних груп хворих, 
кількість травм і отруєнь, рівень захворюваності на підприємствах. 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів 
(євгромадком), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 26; 1921-1923 рр.  

Опис 1 
Справ: 26; 1921-1923 рр.  

Циркуляри, інструкції, листування з Всеукраїнським і Одеським районним євгромадкомами про 
розшук родичів за кордоном.  

Протоколи засідань президії, контрольної комісії. Звіти, доповіді, зведення про роботу. Заяви, акти 
обстеження майна, списки громадян, які отримали допомогу. Списки, реєстраційні листи громадян, які 
виїхали в США, і тих, що отримували допомогу від організації «Джойнт». Списки працівників шкіл і 
дитбудинків.  

Списки, посвідчення, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2019 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Буревісник» 
Центральної ради Всесоюзного ДСТ «Буревісник», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 77; 1950-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1950-1956 рр. 

Постанови, вказівки президії Центральної ради і Української республіканської ради ДСТ 
«Буревісник».  

Протоколи обласних конференцій, загальних зборів, засідань пленумів, президії. Плани роботи 
низових організацій.  

Протоколи, звіти про проведення першостей, спартакіад; анкети учасників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 
Особові справи, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу 
комунального господарства (облкомунпроект), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 14; 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944-1949 рр. 

Накази управляючого, протоколи виробничих нарад.  
Звіти, доповідні записки про роботу. Титульні списки проектних робіт, приймально-здавальні акти.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки працівників. 

Ф.Р-2022 Херсонська обласна наукова бібліотека ім. О. М. Горького, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 657; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 657; 1944-1971 рр. 

Постанови, розпорядження, вказівки Комітету у справах культурно-просвітніх установ при Раді 
Міністрів УРСР.  

Протоколи виробничих нарад, засідань науково-методичної ради. Плани, звіти, статистичні звіти, 
довідки, акти обстеження роботи бібліотек області. Книги сумарного обліку фондів. Методичні 
розробки працівників. Листування з державними бібліотеками інших областей.  

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки працівників. 

Ф.Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при 
Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 55; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1946-1955 рр. 

Накази Херсонського обласного відділу культурно-просвітньої роботи, інструкції, методичні вказівки 
методкабінету. Положення про методкабінет, сільські клуби.  

Плани, звіти, доповіді, інформації про роботу культурно-просвітніх закладів області.  
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Списки працівників культурно-просвітніх закладів. 

Опис 2 
Справ: 11; 1946-1955 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2025 Херсонський обласний госпіталь по лікуванню інвалідів Великої Вітчизняної війни 
Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 119; 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1946-1969 рр. 

Протоколи медичних конференцій, засідань медичної ради, виробничих нарад.  
Паспорти госпіталю. Звіти, доповідні записки про роботу госпіталю і медично-відбіркової комісії, 

аналіз стану медичного обслуговування інвалідів. 
Штатні розписи, статистичні звіти про рух кадрів, кошториси видатків. 
Списки працівників. 

Ф.Р-2026 Херсонський обласний природничий музей Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 138; 1934, 1936-1937, 1940, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1934, 1936-1937, 1940, 1944-1962 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Комітету у справах культурно-просвітніх установ при РНК УРСР, 
Міністерства культури УРСР, Управління музеями УРСР. 
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Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу музею, листування з науково-дослідними 
установами. Експозиційні плани музею, відгуки відвідувачів. 

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації, повернення вивезеного майна музею. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2027 Херсонська обласна контора Головного управління по заготівлі і промисловій відгодівлі 
скоту і птиці «Заготскотовідгодівля» Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 94; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1944-1968 рр. 

Накази, вказівки Наркоматів і Міністерств м'ясної і молочної промисловості СРСР і УРСР. Накази 
управляючого.  

Протоколи виробничих нарад.  
Звіти про роботу, плани посіву відгодівельних культур. Звіти про рух худоби; гуртові відомості 

передачі худоби в райони. 
Акти про збитки, заподіяні конторі під час нацистської окупації.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність обласної і 

районних контор.  
Накази з особового складу, списки, особові листи по обліку кадрів, особові рахунки, відомості 

нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2028 Фінансовий відділ виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
с. Сиваші Сиваського району Херсонської області 
Справ: 134; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 134; 1944-1962 рр. 

Накази Миколаївського облфінвідділу, рішення Сиваського райвиконкому. 
Проекти місцевих бюджетів, бюджети району і сільрад, звіти про їх виконання. 
Доповіді про податкову роботу. Протоколи загальних зборів колгоспників по затвердженню списків 

нарахування самообкладання податками. Списки, особові справи платників сільгоспподатку і 
пільговиків.  

Штатні розписи відділу. 

Ф.Р-2030 Великоолександрівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1928 рр. 

Листування з Херсонською кредитспілкою, Великоолександрівським райвиконкомом про придбання 
сільгоспмашин, реалізацію селянської позики. 

Ф.Р-2031 Посад-Покровське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Посад-Покровськ 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Листування з Херсонським повітовим управлінням міліції, Посад-Покровським волвиконкомом про 
укомплектування штату, боротьбу з дезертирством. 
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Ф.Р-2032 Херсонське окружне організаційне бюро Товариства культурної змички міста з селом, 
м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1925 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 

Протоколи засідань. 

Ф.Р-2033 Каховський районний груповий комітет профспілки працівників харчової і смакової 
промисловості («Харчосмак»), с. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Протоколи засідань. 

Ф.Р-2034 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників комунального господарства, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Доповідь, резолюція ІІІ губернського з’їзду працівників комунального господарства.  
Положення Миколаївського губвідділу профспілки про прийом у члени спілки. Протоколи, 

циркуляри, інструкції про порядок вирішення трудових конфліктів, утримання культурно-просвітніх 
закладів. 

Ф.Р-2038 Качкарівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів 
при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Протоколи засідань комісії. 
Списки, заяви, автобіографії колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

Ф.Р-2039 Виїзна сесія Херсонського народного суду, м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1933 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1933 р. 

Справа по звинуваченню двох осіб у зловживанні службовим становищем. 

Ф.Р-2040 Фінансове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2669; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 970; 1944-1962 рр. 

Фінансовий відділ виконкому обласної ради депутатів трудящих 
Бюджетний відділ 

Накази, постанови Міністерства фінансів УРСР. 
Зведені бюджети області та звіти про їх виконання, розрахунки проектів обласного та місцевих 

бюджетів.  
Доповіді, листування з Наркоматом, Міністерством фінансів УРСР про виконання місцевих 

бюджетів, порядок фінансування закладів культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення.  
Документи за підсумками ревізій, проведених Міністерством фінансів УРСР. 
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Відділ державних доходів 
Плани, розрахунки, звіти про надходження державних доходів, статистичні звіти про надходження 

відрахувань з прибутку. 
Документи про державну реєстрацію підприємств і організацій. 
Відділ податків і зборів 

Плани, звіти, статистичні звіти про надходження податків; доповіді, довідки про стан податкової 
роботи в області. 

Відділ фінансування народного господарства 
Зведений та галузеві плани фінансування народного господарства області. Фінансові плани, 

кошториси видатків місцевих підприємств і торгів. 
Відділ фінансування місцевого господарства 

Плани надходжень прибуткового податку з кооперативних підприємств. Фінансові плани та 
кошториси місцевих підприємств. 

Відділ фінансування сільського господарства 
Фінансові плани, кошториси на утримання установ та організацій сільськогосподарського комплексу. 
Штатний відділ 

Штатні розписи, розрахунки штатів управлінського апарату установ і організацій області. 
Кошториси видатків на утримання структурних підрозділів облвиконкому, органів державного 

управління. Статистичні звіти про адміністративно-господарські видатки підприємств, установ і 
організацій. 

Головна бухгалтерія 
Звіти про виконання місцевих бюджетів, штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 

видатків на утримання фінансових установ області. 
Відділ державних допомог 

Плани, довідки про роботу обласного, районних відділів державних допомог. Звіти, доповіді, довідки 
про виплату державної допомоги багатодітним та одиноким матерям. 

Відділ кадрів 
Звіти, довідки про укомплектування кадрами фінансових установ. Накази, довідки про підготовку 

кадрів. 
Списки, особові справи, характеристики працівників фінансових установ області. 

Опис 4 
Справ: 119; 1963-1964 рр. 

Фінансовий відділ виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих 
Бюджетний відділ 

Зведені бюджети області, зведення місцевих бюджетів. 
Відділ державних доходів 

Плани, розрахунки, статистичні звіти, доповідні записки про надходження державних доходів. 
Листування з Міністерством фінансів УРСР, облвиконкомом про стан платіжної дисципліни. 

Відділ фінансування місцевого господарства 
Фінансові плани місцевих підприємств і торгів. 
Штатний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків облвиконкому, його структурних підрозділів. 
Листування з Міністерством фінансів УРСР про скорочення штатів та адміністративно-управлінських 

видатків підприємств, установ та організацій. 
Бухгалтерія 

Звіти про виконання місцевих бюджетів, кошторисів видатків на утримання апарату фінорганів. 
Відділ кадрів 

Звіти, доповіді, довідки, листування з Міністерством фінансів УРСР про стан роботи з кадрами, їх 
підбір і розстановку. 

Фінансовий відділ виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих 
Бюджетний відділ 

Зведені бюджети області, документи до складання їх проектів. 
Відділ державних доходів 

Плани, розрахунки, статистичні звіти про надходження державних доходів. Доповідні записки про 
підсумки фінансово-господарської діяльності колгоспів, листування з Міністерством фінансів УРСР про 
обрахування прибуткового податку з колгоспів. 
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Відділ фінансування сільського господарства 
Фінансові плани за галузями сільського господарства. 
Документи про економічну та контрольну роботу, результати ревізій та перевірок Міністерства 

фінансів УРСР, листування з ним про фінансовий стан колгоспів, роботу фінорганів. 
Відділ фінансування місцевого господарства 

Фінансові плани – зведений та місцевих підприємств. 
Штатний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків облвиконкому, його структурних підрозділів. 
Довідки, акти, листування з Міністерством фінансів УРСР про удосконалення структури, штатів 

підприємств, установ і організацій. 
Бухгалтерія 

Звіти про виконання місцевих бюджетів.  
Штатні розписи, кошториси видатків на утримання апарату фінорганів, звіти про їх виконання. 
Відділ кадрів 

Звіти, доповіді, довідки, листування з Міністерством фінансів УРСР про стан роботи з кадрами, їх 
підбір і розстановку. 

Списки працівників фінорганів. 

Опис 5 
Справ: 1078; 1965-1982 рр. 

Фінансовий відділ виконкому обласної ради депутатів трудящих 
Бюджетний відділ 

Протоколи обласних нарад фінансових працівників, службових нарад, плани семінарів. 
Зведені бюджети області, звіти, огляди, доповідні записки про їх виконання. Розрахунки проектів 

обласного та місцевих бюджетів. Фінансові плани, кошториси видатків бюджетних установ.  
Відділ державних доходів 

Плани, розрахунки, звіти, статистичні звіти, довідки, листування з Міністерством фінансів УРСР про 
надходження державних доходів.  

Довідки, доповідні записки про ревізійну роботу. 
Відомості про економічний та фінансово-господарський стан колгоспів. 
Відділ фінансування місцевого господарства 

Зведені фінансові плани за галузями, фінансові плани обласних підприємств. 
Плани, розрахунки фінансування державних капіталовкладень. 
Відділ фінансування сільського господарства 

Звіти про роботу відділу. 
Фінансові плани, кошториси на утримання установ та організацій сільськогосподарського комплексу. 
Штатний відділ 

Звіти про роботу зі штатами. Штатні розписи, кошториси видатків на утримання управлінського 
апарату підприємств, установ і організацій.  

Довідки, пропозиції, листування з Міністерством фінансів УРСР про удосконалення структури, 
штатів підприємств, установ і організацій. 

Бухгалтерія 
Плани економічної та контрольної роботи, звіти, довідки про виконання місцевих бюджетів. 
Штатні розписи, кошториси видатків на утримання апарату фінорганів. 
Відділ кадрів 

Звіти, довідки, листування з Міністерством фінансів УРСР про стан роботи з кадрами, їх підбір і 
розстановку. 

Документи про нагородження фінансових працівників почесними відзнаками, грамотами. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 

Опис 6 
Справ: 89; 1970-1985 рр. 

Кошториси видатків на утримання підрозділів УМВС УРСР, органів військового управління, штабу і 
курсів цивільної оборони, складів мобілізаційного резерву та звіти про їх виконання.  
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Опис 7 
Справ: 413; 1983-1988 рр. 

Фінансовий відділ (з 1985 року – управління) виконкому обласної ради народних депутатів 
Бюджетний відділ 

Зведені бюджети області, міст і районів, звіти, довідки про їх виконання. Розрахунки проектів 
обласного та місцевих бюджетів.  

Документи про використання понадпланових залишків бюджетних коштів і додаткових доходів 
обласного бюджету. Документи про підсумки комплексної ревізії виконання місцевих бюджетів області, 
проведеної Міністерством фінансів УРСР. 

Відділ державних доходів 
Плани, розрахунки, звіти, статистичні звіти, довідки про надходження державних доходів. Довідки до 

планів платежів до союзного та республіканського бюджетів. 
Довідки, доповідні записки про підсумки ревізій, перевірок використання державних коштів та 

матеріальних ресурсів. Листування з Міністерством фінансів УРСР про вивчення ефективності 
розподілу доходів. 

Відділ фінансування місцевого господарства 
Довідки, листування з Міністерством фінансів УРСР про стан фінансової діяльності галузей 

народного господарства. Довідки про основні фінансові показники роботи підприємств.  
Документи про проведення семінарів, засідань. 
Відділ фінансування сільського господарства 

Плани, розрахунки надходжень платежів до бюджету від організацій сільського господарства. 
Довідки про результати перевірки управління Міністерством фінансів УРСР. Накази, рішення, довідки 
про підсумки ревізії виконання місцевих бюджетів, стану контрольної та економічної роботи в 
сільському господарстві. 

Відділ фінансування торгівлі 
Фінансові плани обласного управління і закладів торгівлі. Довідки про стан контролю за діяльністю 

підприємств торгівлі, виконання ними плану платежів з прибутку. 
Відділ фінансування освіти, культури, охорони здоров’я і соціального забезпечення 

Зведені кошториси спеціальних коштів соціально-культурних бюджетних установ. 
Штатний відділ 

Звіти про роботу зі штатами. Штатні розписи, кошториси видатків обласних управлінь і відділів; 
розрахунки до бюджету на утримання органів державного управління.  

Акти перевірок фінорганів області, проведених Міністерством фінансів УРСР. Довідки, пропозиції 
про удосконалення структури апарату управління. 

Бухгалтерія 
Зведені звіти про виконання місцевих бюджетів області.  
Штатні розписи, кошториси видатків, статистичні звіти про видатки на утримання апарату 

управління. 
Відділ кадрів 

Звіти, довідки про стан роботи з кадрами, якісний склад спеціалістів. Статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух працівників, підготовку кадрів та підвищення кваліфікації.  

Документи про проведення соцзмагань, нагородження фінансових працівників почесними 
відзнаками, грамотами. 

Профспілковий комітет  
Протоколи звітно-виборчих, загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-2041 Херсонська обласна бібліотека для дітей Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 185; 1944-1948, 1950-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 185; 1944-1948, 1950-1971 рр. 

Плани, звіти про роботу обласної, міських і районних бібліотек. Акти, довідки про роботу сільських і 
шкільних бібліотек. Методичні розробки. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету, фінансово-господарську 
діяльність.  

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому (1964-1968). 
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Ф.Р-2043 Херсонська монтажно-відновлювальна контора № 3 Головного управління машинобудівної 
промисловості (Головмашпром) Міністерства важкого машинобудування СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 23; 1943-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1943-1948 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства морського флоту СРСР, Чорноморсько-Азовського монтажно-
відновлювального управління. Накази по конторі. 

Документи з техніки безпеки. Акти приймання-здавання кранового обладнання. 
Штатні розписи, плани з праці, договори, програми підготовки кадрів. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2044 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») при 
Херсонській психіатричній лікарні, м. Херсон Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1925-1926 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому, каси взаємодопомоги.  
Акт обстеження фінансової діяльності місцевкому. 

Ф.Р-2045 Херсонський міський комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1932 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1932 р. 

Колективні договори. 

Ф.Р-2046 Уповноважений медико-санітарного управління Єкатерининської залізниці, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1926-1927 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1926-1927 рр. 

Циркуляр Наркомату праці УСРР про передачу лікарсько-контрольних комісій і організацію 
надомного контролю органами соцстрахування.  

Протоколи нарад лікарів медсануправління залізниці і карантинно-санітарного управління, засідань 
президії райкому профспілки «Водтран».  

Списки працівників Херсонської поліклініки. 

Ф.Р-2048 Скадовське поштово-телеграфне відділення Одеського поштово-телеграфного округу, 
м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Заяви громадян про надсилання кореспонденцій на нову адресу. 

Ф.Р-2049 Генічеський повітовий військовий комісаріат, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької 
губернії 
Справ: 28; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1921-1923 рр. 

Накази, циркуляри Запорізького, Катеринославського губернських, Генічеського повітового 
військкоматів про проведення часткової демобілізації, боротьбу з поширенням епідемій, 
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неписьменністю, дезертирством, виявлення в лавах Червоної Армії колишніх білогвардійців, запис 
добровольців на понадстрокову службу, навчання допризовників.  

Листування з Запорізьким губернським військкоматом про звільнення репатріантів і біженців від 
військової служби, забезпечення військовослужбовців обмундируванням. 

Списки працівників, військовозобов’язаних, призовників. 

Ф.Р-2050 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Іскра» 
Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Іскра», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 110; 1950-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 96; 1950-1955 рр. 

Постанови Центральної ради ДСТ «Іскра», пленумів, президії обласної ради ДСТ. Плани розвитку 
фізкультури і спорту, статистичні звіти про їх виконання, постанови і зведення про проведення оглядів-
конкурсів, семінарів. 

Протоколи, звіти про проведення змагань, спартакіад із плавання, шахів, стрільби, легкої атлетики, 
гімнастики, велоспорту та ін. Списки учасників, суддів.  

Статут Херсонського шахово-шашкового клубу. 

Опис 2 
Справ: 14; 1953-1955 рр. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Акт передавання спортінвентарю ДСТ 
«Іскра» ДСТ «Буревісник» (1955). 

Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2051 Херсонська обласна база Херсонського обласного управління матеріально-технічного 
постачання сільського господарства (облсільгосппостач), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 9; 1945-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1945-1946 рр. 

Накази по базі, інструкції з інвентаризації продукції на базах і складах, порядок постачання в системі 
сільського господарства. Пам’ятка для працівників складів мінеральних добрив та отрутохімікатів. 

Баланс основної діяльності, звіт про фінансово-господарську діяльність (1946). 
Списки працівників, заяви про прийом і звільнення з роботи.  

Ф.Р-2052 Уповноважений профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Качкарівському районному управлінні радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників Качкарівського районного управління міліції, засідань 
райкому профспілки, листування з ним про перевибори профуповноваженого, організацію місячника 
ліквідації заборгованості по членських внесках. 

Ф.Р-2053 Український сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Українка Качкарівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Плани, звіти про роботу. 
Списки інвалідів, сиріт, сімей червоноармійців. 
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Ф.Р-2054 Український трест каракулівницьких радгоспів («Укррадгоспкаракуль) Головного 
управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 302; 1936-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1936-1945 рр. 

Плани, акти, листування про внутрішньогосподарський устрій каракулівницького радгоспу 
ім. 1 Травня Скадовського району (1936-1945). 

Ґрунтовий нарис вівцерадгоспу «Великий Рогачик» Великолепетиського району (1939). 

Опис 2 
Справ: 36; 1943-1948 рр. 

Агротехнічний відділ 
Листування з радгоспами про землеустрій. 
Зоотехнічний відділ 

Ветеринарні звіти радгоспів. Відомості про облік худоби за породами. 
Документи експедицій з перегону овець, відомості про розмноження овець.  
Відділ капітального будівництва 

Кошторисно-фінансові розрахунки будівельних робіт, капремонтів. 
Планово-фінансовий відділ 

Виробничо-фінансові плани. 
Відділ кадрів 

Списки (1946), характеристики (1945) працівників тресту. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, звіти радгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 264; 1947-1954 рр. 

Агротехнічний відділ 
Агротехнічні звіти. Листування з радгоспами про землеустрій. 
Зоотехнічний відділ 

Ветеринарні плани, звіти радгоспів. Документи експедицій з перегону овець, відомості про 
розмноження овець.  

Відділ капітального будівництва 
Проекти, кошториси на будівництво об’єктів. 
Планово-фінансовий відділ 

Техпромфінплани, виробничо-фінансові плани, штатні розписи радгоспів. 
Відділ кадрів 

Списки працівників радгоспів. 

Ф.Р-2055 Херсонське обласне управління радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1325; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 1325; 1944-1962 рр. 

Секретар 
Накази Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, Міністерства сільського господарства 

УРСР. Накази директора (1950-1952, 1962). Стенограма обласної наради працівників радгоспів (1959). 
Планово-фінансовий відділ 

Виробничо-фінансові плани, зведені промислово-фінансові плани, показники роботи радгоспів. 
Плани розвитку тваринництва, сівби, фінансування капіталовкладень, собівартості продукції. 

Відділ праці та зарплати 
Документи про проведення соцзмагань, стан охорони праці та техніки безпеки. Відомості про 

раціоналізаторську й винахідницьку роботу.  
Списки передовиків виробництва (1951-1952).  
Колективні договори радгоспів (1950, 1957). 
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Агровиробничий відділ 
Плани сівби, вирощування культур, закладення садів і виноградників. Звіти про наявність і якість 

зрошуваних земель, розподіл земель радгоспів за угіддями, агрономічні звіти. Відомості про 
запровадження сівозміни в радгоспах. Документи про вирощування сільгоспкультур, створення 
полезахисних насаджень, облік лісосмуг, наявність посівного матеріалу, використання мінеральних 
добрив, впровадження передового досвіду в радгоспах. Акти апробації посівів. 

Технічні проекти внутрішньогосподарського землеустрою радгоспів, пояснювальні записки до них. 
Характеристики ґрунтів радгоспів. 

Протоколи, плани, звіти про підготовку, проведення та участь радгоспів у Всесоюзній і обласних 
сільськогосподарських виставках.  

Зоотехнічний відділ 
Звіти, відомості про стан тваринництва, ветеринарну роботу, бонітування худоби, виконання планів 

здачі тваринницької продукції державі. 
Відділ капітального будівництва 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Відомості про будівництво приміщення 
тресту радгоспів в м. Херсон (1945-1947).  

Відомості про технічне обстеження, звіти про електрифікацію радгоспів. 
Відділ кадрів 

Звіти про рух і підвищення кваліфікації кадрів.  
Звіти про прийом переселенців до радгоспів (1957, 1960). 
Бухгалтерія 

Статут Херсонського обласного тресту радгоспів (1953). 
Протоколи засідань балансової комісії із затвердження звітів.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти радгоспів про виробничо-фінансову діяльність.  
Документи про ліквідацію тресту каракулівницьких радгоспів, акти приймання-передавання 

каракулівницьких радгоспів у республіканське підпорядкування (1954).  
Звіти про прийом переселенців до радгоспів (1956). 

Ф.Р-2056 Херсонський обласний комітет добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Медик» 
Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Медик», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 46; 1944-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1944-1955 рр. 

Накази, протоколи засідань. Плани роботи, звіти, листування з Українською радою ДСТ «Медик» про 
стан і організацію спортивно-масової та фізкультурної роботи. Протоколи прийому норм ГПО.  

Зведений фінансовий звіт (1948), звіти про фінансово-господарську діяльність, журнали обліку 
роботи спортивних секцій і колективів фізичної культури. 

Списки спортсменів. 

Ф.Р-2057 Херсонська лінійна санітарно-епідеміологічна станція Дніпровського відділу охорони 
здоров'я водників, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 29; 1944-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1944-1947 рр. 

Звіт про перебіг гостроінфекційних захворювань, відомості про стан епідеміологічної роботи. 
Листування з установами про боротьбу з епідемічними захворюваннями, санітарний стан в гуртожитках, 
будинках водників і на пароплавах, охорону праці і техніку безпеки.  

Табелі, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 1173; 1944-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 843; 1945-1972 рр. 

Постанови ВЦРПС, Українського республіканського комітету з питань охорони здоров’я.  
Протоколи загальних, звітно-виборчих зборів членів профспілки, засідань пленумів, президії обкому.  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу обласного і районних комітетів, постійно-діючих комісій; 

звіти, довідки, зведення про культмасову, виховну роботу, розвиток іноземного туризму, забезпечення 
житлом, медичне обслуговування медпрацівників, роботу піонерських таборів та оздоровлення дітей. 

Списки медичних закладів області. 
Профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх виконання. Фінансові звіти ДСТ «Медик» (1949).  

Опис 2 
Справ: 330; 1972-1984 рр. 

Протоколи засідань, стенограми пленуму, президії обкому, обласних звітно-виборчих конференцій. 
Плани, довідки про роботу райкомів профспілки, профорганізацій медичних закладів, навчання 
профспілкових кадрів і активу, стан охорони здоров’я і праці, житлово-побутову, виробничо-масову, 
фізкультурну роботу, організацію та підсумки соцзмагань.  

Документи про нагородження працівників. 
Профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-2062 Комендант порту Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1919-1920 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1919-1920 рр. 

Протоколи сходів громадян м. Скадовськ. Листування з громадським управлінням з господарських 
питань і про роботу комендантської команди. 

Списки працівників Скадовського міського управління міліції. 

Ф.Р-2063 Херсонське базове медичне училище Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 188; 1944-1951, 1956-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1944-1951 рр. 

Протоколи засідань педради, циклових комісій. Плани, звіти про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 156; 1956-1988 рр. 

Секретар 
Накази директора. 
Навчальна частина 

Протоколи засідань педради, циклових комісій. Плани, звіти про стан навчально-виховної, 
методичної роботи. Статистичні звіти про чисельність, склад працівників, розподіл і рух учнів. 

Звіти про підсумки державних іспитів. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи засідань профкому, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-2064 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Наука» 
профспілки працівників культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 23; 1954-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1954-1955 рр. 

Накази, постанови Української республіканської ради ДСТ «Наука».  
Стенограма обласної конференції (1954), протоколи засідань президії обласної ради ДСТ.  
Плани, звіти про роботу, журнали обліку роботи секцій. Календарний план спортивних заходів, 

документи про проведення змагань.  
Ліквідаційний фінансовий звіт (1955). 

Ф.Р-2065 Херсонська обласна ветеринарна лабораторія Херсонського обласного агропромислового 
комітету, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 204; 1944-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 204; 1944-1989 рр. 

Накази директора (1976-1978).  
Звіти, статистичні звіти про роботу обласної і районних ветлабораторій, стан лабораторної 

діагностики, 
Штатні розписи, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, розподіл працівників за 

посадами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Списки працівників лабораторій (1945). 
Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому профспілки, фінансові звіти.  

Ф.Р-2066 Херсонське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1707; 1944-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 118; 1944-1978 рр. 

Накази начальника (1966-1978).  
Звіти про наявність і рух хлібопродуктів, зберігання та якість зерна, чисельність працівників. 

Опис 2 
Справ: 1130; 1944-1975 рр. 

Адміністративно-господарський відділ 
Накази управляючого. 
Секретар 

Накази начальника. 
Планово-фінансовий (плановий) відділ 

Накази управляючого.  
План розвитку підприємств галузі на 1971-1975 роки. Плани виробництва промислової продукції, 

господарської діяльності управління та заготпунктів, фінансові плани. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, колективні договори. 
Відділ капітального будівництва 

Накази, вказівки Всесоюзного об’єднання «Південзаготзерно», Наркомату і Міністерства заготівель 
УРСР. 

Положення про відділ (1951).  
Плани, титульні списки, договори, звіти, довідки, листування про будівництво елеваторів, 

зерноскладів, заготпунктів, Каланчацького рисового заводу. Акти введення об’єктів в експлуатацію.  
Плани з праці та зарплати. 
Технічний відділ 

Накази управляючого.  
Паспорти районних заготпунктів (1954).  
Акти введення об’єктів в експлуатацію.  
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Документи про реконструкцію елеваторів, охорону праці, впровадження рацпропозицій, 
використання передової техніки. 

Елеваторно-складський відділ 
Накази управляючого, протоколи виробничих нарад.  
Плани розміщення зерна по заготпунктах, звіти, довідки, листування про приймання та зберігання 

зерна. 
Транспортний відділ 

Звіти про роботу. 
Лабораторія наукової організації праці 

Плани, звіти про впровадження наукової організації праці на підприємствах. 
Відділ воєнізованої охорони 

Звіти про роботу. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління та 
заготпунктів. 

Місцевий комітет профспілки 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 3 
Справ: 459; 1976-1987 рр. 

Канцелярія 
Накази начальника. Постанови, протоколи засідань ради директорів. 
Виробничий відділ 

Звіти про якість та обсяги переробленого зерна, роботу і виробничу потужність борошномельних і 
круп’яних підприємств, наявність лабораторій, розвиток комбікормової промисловості. 

Насіннєвий відділ 
Звіти, зведення, довідки про якість, заготовку та реалізацію насіння. 
Планово-економічний відділ 

Плани розвитку, виробничо-фінансові плани комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, 
хлібоприймальних підприємств. 

Плани з праці та зарплати. 
Відділ праці і зарплати 

Штатні розписи. 
Документи про проведення соцзмагань, виконання колективного договору. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань техради. 
Документи про надходження та впровадження рацпропозицій. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітального будівництва, відомості про їх виконання. Акти приймання об’єктів в 
експлуатацію. 

Відділ кадрів 
Звіти про роботу з кадрами. 
Відділ оперативного обліку 

Звіти, довідки, відомості про роботу з кадрами, підготовку та підвищення їх кваліфікації. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, фінансові плани, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність 
управління, комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, хлібоприймальних підприємств. 

Місцевий комітет профспілки 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 
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Ф.Р-2067 Будівельний відділ Херсонського губерніального правління, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918 р. 

Акт, кошторис, листування з Херсонським губернським тюремним інспектором про ремонт 
приміщення Херсонської каторжної тюрми. 

Ф.Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3019; 1944-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 1289; 1944-1962 рр. 

Сектор зведеного планування 
Протоколи засідань планової комісії. 
Плани розвитку народного господарства області, звіти про роботу, виконання плану розвитку 

промисловості та капітального будівництва. 
Сектор промисловості 

Плани розвитку народного господарства, випуску товарів широкого вжитку та побутового 
обслуговування населення, капітальних робіт. Звіти, довідки, доповідні, пояснювальні записки про 
роботу підприємств місцевої та кооперативної промисловості, виконання планів випуску продукції, 
розвиток мережі культурних та освітніх закладів. Відомості, листування з організаціями та 
підприємствами про підсумки роботи, випуск продукції. 

Сектор матеріального балансу 
Відомості про роботу автотранспорту, заготівлю та реалізацію палива. 
Сектор планування сільського господарства 

Плани розвитку сільського господарства, капітального будівництва сільгоспоб’єктів. Звіти, довідки, 
відомості про стан сільського господарства в цілому та за галузями. 

Сектор планування товарообігу та громадського харчування 
Плани товарообігу, розвитку мережі підприємств торгівлі і громадського харчування, звіти про їх 

виконання. Довідки, відомості про торгове обслуговування населення, фінансово-господарську 
діяльність торговельних організацій. 

Сектор капітального будівництва та матеріальних фондів 
Доповідні записки, відомості, розрахунки, листування про заготівлю палива, освоєння лісового 

фонду. 
Сектор житлово-комунального господарства та соціально-культурних заходів 

План електрифікації області на 1946-1950 роки, документи про проведення телефонізації та 
радіофікації, відновлення житлового фонду (1948), будівництво доріг. Плани, звіти про розвиток 
житлово-комунального, автодорожнього господарства, культури, охорони здоров’я. Листування з 
Держпланом УРСР про стан дорожнього будівництва та житлово-комунального господарства в області. 

Сектор планування матеріальних фондів 
Баланс будівельних матеріалів. Плани розподілу місцевих будівельних матеріалів. 
Сектор культури та охорони здоров’я 

Звіти, довідки, пояснювальні записки, листування з Радою Міністрів, Держпланом УРСР про стан 
охорони здоров’я, мережу та будівництво медичних, освітніх і культурних закладів. 

Сектор кадрів 
Листування з Держпланом УРСР про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, фінансові плани, кошториси видатків. 

Опис 4 
Справ: 38; 1944-1960, 1977-1988 рр. 

Довідки про нацистську окупацію та збитки від неї (1944).  
Відомості, листування про проект адміністративно-територіального поділу (1945-1946). 
Плани розвитку народного господарства області в цілому та за галузями. Баланси трудових ресурсів 

області (1977-1988), розподілу електроенергії. Відомості про стан автогосподарств та автотранспорту. 
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Списки працівників обласної, районних планових комісій (1944). 

Опис 5 
Справ: 1125; 1963-1979 рр. 

Постанови, протоколи засідань планової комісії. 
Плани розвитку народного господарства області. Документи про відзначення 50-річчя планових 

органів (1971). 
Відділ планування побутового обслуговування та матеріально-технічного постачання 

Плани побутового обслуговування населення, постачання товарів народного споживання; 
роздрібного товарообігу; виробництва, праці та собівартості в промисловості; працевлаштування молоді. 
Контрольні цифри виробництва продукції.  

Документи про передачу підприємств Чорноморському Раднаргоспу (1963), місцевим радам (1964).  
Баланс місцевих будівельних матеріалів. 
Відділ комплексного та територіального планування 

Довідки про роботу районних планових комісій. Основні показники, відомості про виконання планів 
розвитку народного господарства; плани будівництва соціально-культурних закладів і благоустрою 
населених пунктів. 

Відомості про населені пункти, чисельність населення, характеристики області та міст (1975). 
Перелік міст і селищ, рекомендованих для розміщення промислових підприємств (1978). 

Відділ планування промисловості 
Плани з промисловості та комунального господарства, виготовлення продукції. Відомості, 

листування з Радою Міністрів, Держпланом УРСР про роботу підприємств, стан торговельного, 
побутового та комунального обслуговування населення, виробництво товарів побутового призначення. 

Відділ планування сільського господарства 
Показники виробничо-господарського плану за галузями сільського господарства та окремими 

організаціями. Перспективні плани розвитку господарств, плани закупівель, виробництва 
сільгосппродукції. 

Відділ планування капітального будівництва 
Основні показники народногосподарського плану з капітального будівництва, документи про зміни 

до планів розвитку народного господарства. Титульні списки, плани капітального, житлового 
будівництва, будівельно-монтажних і підрядних робіт, капіталовкладень. Інформації про виконання 
державного плану капітального будівництва, у т. ч. про капітальне будівництво об’єктів облвиконкому 
за 1965, 1971 роки.  

Документи про проведення проектно-вишукувальних робіт для будівництва. Листування з 
Держпланом УРСР про будівництво та введення об’єктів в експлуатацію. 

Відділ планування житлово-комунального господарства, будівництва та проектних робіт 
Плани розвитку народного господарства області, проектно-вишукувальних робіт, документи про 

зміни до планів розвитку народного господарства. 
Листування з Держпланом УРСР про виконання планів з праці в будівництві, житлово-комунального 

будівництва, працевлаштування молоді. 
Відділ планування мережі соціально-культурних заходів та трудових ресурсів 

Протоколи засідань відділу, обласної комісії з працевлаштування молоді. 
Плани, листування з Радою Міністрів УРСР, Держпланом УРСР про розвиток мережі медичних і 

соціально-культурних закладів. Відомості про зайнятість населення, працевлаштування молоді, 
чисельність населення та трудових ресурсів. Зведені баланси трудових ресурсів. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 
Відділ товарообігу 

Плани товарообігу, інформації про їх виконання. Відомості про роздрібну торгову мережу. 
Баланс грошових доходів і видатків населення. 
Відділ планування, обліку та розподілу матеріальних фондів 

Плани виробництва, баланси, розрахунки потреб місцевих будівельних матеріалів. 
Відділ планування матеріального забезпечення 

Баланси місцевих будівельних матеріалів, теплоенергії. Норми витрат палива та теплоенергії. 
Інспектор з кадрів 

Статистичні звіти про чисельність і склад працівників, відомості про роботу з кадрами. 
Списки номенклатурних працівників. 
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Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, баланси, звіти про виконання кошторисів видатків. 

Опис 6 
Справ: 492; 1980-1988 рр. 

Постанови облплану, накази голови.  
Плани соціально-економічного розвитку області, роботи облплану. 
Відділ планування сільського господарства 

Плани розвитку сільського господарства області, закупівлі сільгосппродукції. Основні показники 
виробничо-фінансових планів. 

Відділ комплексного територіального планування 
Довідки, відомості про виконання планів соціально-економічного розвитку області, стан та розвиток 

галузей економіки. Листування з Радою Міністрів УРСР, Держпланом УРСР про організацію праці та 
виробництва, торгове обслуговування населення, виконання планових завдань підприємствами області. 

Відділ планування промисловості 
Плани виробництва промислової продукції, довідки, відомості про випуск і асортимент товарів 

народного споживання. 
Відділ планування капітального будівництва 

Плани капітального будівництва, відомості, листування з Радою Міністрів УРСР, Держпланом УРСР 
про будівництво об’єктів. 

Відділ капіталовкладень 
Плани капіталовкладень, проектно-вишукувальних робіт, звіти про їх виконання. 
Відділ планування мережі соціально-культурних закладів та трудових ресурсів 

Протоколи засідань обласної комісії з працевлаштування молоді.  
Плани розвитку мережі соціально-культурних закладів. Листування з Держпланом УРСР про 

працевлаштування молоді, підготовку кадрів, розподіл молодих спеціалістів. 
Відділ планування матеріальних фондів 

Баланс місцевих будівельних матеріалів. Плани розподілу електроенергії, норми витрат палива. 
Відділ планування товарообігу та побутового обслуговування населення 

Плани, довідки про роздрібний товарообіг, побутове і торгове обслуговування населення. Відомості 
про розташування підприємств служби побуту.  

Баланс грошових доходів і видатків населення. 
Відділ планування житлово-комунального господарства 

Плани комунального будівництва, відомості про їх виконання. Листування з Держпланом УРСР про 
ліміти на житлове будівництво, дольову частку в комунальному будівництві. 

Відділ планування праці і науково-технічного прогресу 
Довідки про розробку та реалізацію програми підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів, стан нормування праці і використання норм виробітку, виконання завдань комплексної 
програми скорочення використання ручної праці. 

Відомості про впровадження досягнень науково-технічного прогресу, випуск продукції виробничо-
технічного призначення.  

Відділ планування товарів народного споживання 
Протоколи засідань обласної комісії з питань галузевої групи Б і торгівлі. 
Плани, довідки, листування про виробництво товарів народного споживання. 
Інспектор (інженер) з кадрів 

Звіти про склад і роботу з кадрами, довідки про висування працівників на керівні посади. 
Списки номенклатурних працівників. 
Головний бухгалтер 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 7 
Справ: 75; 1989-1990 рр. 

Накази начальника. 
Зведений відділ комплексного територіального планування 

Протоколи засідань колегії. Плани, довідки, відомості про соціально-економічний розвиток області, 
перевірку міських і районних планових комісій. 

Відділ планування агропромислового комплексу 
Плани розвитку агропромислового комплексу, заготівель сільгосппродукції. 
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Відділ економічного аналізу, удосконалення управління та фінансів 
Програма переходу області до регульованої ринкової економіки (1990). Проект плану прибутків на 

1990 рік. Зауваження, пропозиції до основних показників плану та бюджету. 
Аналізи, довідки, відомості про фінансово-економічний стан області, документи про впровадження 

регіонального госпрозрахунку. 
Відділ розвитку і координації промисловості, транспорту та зв’язку 

Виробничі плани, довідки, відомості про роботу промислових підприємств. 
Відділ розвитку виробництва товарів народного споживання та платних послуг 

План виробництва товарів народного споживання на 1989 рік. 
Відділ планування житлово-комунального господарства 

Плани капіталовкладень, капітального будівництва, проектно-вишукувальних робіт. 
Відділ охорони та раціонального використання природних ресурсів 

Проекти планів охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. Довідки, 
відомості про утилізацію, знешкодження токсичних промислових відходів. 

Підвідділ балансу грошових доходів і витрат населення 
Баланси грошових доходів і видатків населення. Довідки, відомості про розвиток ощадної справи, 

виконання касового плану області. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2069 Херсонська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка), м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 5146; 1944-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 1149; 1944-1960 рр. 

Канцелярія 
Постанови правлінь Центроспілки, Укоопспілки, постанови, рішення Херсонського облвиконкому.  
Протоколи засідань правління, розпорядження голови облспоживспілки. 
Відділ організаційно-масової роботи 

Постанови правління Укоопспілки. Документи про проведення та підсумки соцзмагань. Стенограми 
І обласного з’їзду працівників споживчої кооперації (1948), обласної наради працівників торгівлі та 
споживчої кооперації (1952), стенограми та протоколи засідань ради споживчої кооперації.  

Статут райспоживспілки (1951). Постанови, протоколи засідань правлінь райспоживспілок, звітно-
виборчих зборів уповноважених пайщиків.  

Відомості про виконання планів товарообігу підприємствами системи споживчої кооперації.  
Списки членів правлінь, ревізійних комісій райспоживспілок. 
Планово-економічний відділ 

Плани господарської діяльності, товарообігу, розвитку торгівлі та громадського харчування, зведені 
статистичні звіти, показники, аналізи виконання планів. 

Відділ праці та зарплати 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків. Аналіз фонду зарплати за 

галузями споживчої кооперації (1957). Листування з фінансовими органами про реєстрацію штатів. 
Управління організації та техніки торгівлі 

Відомості про дислокацію торгової мережі райспоживспілок. Листування з Укоопспілкою, 
райспоживспілками про виробництво продукції. 

Технічний відділ 
Документи про надходження та впровадження рацпропозицій. 
Управління громадського харчування 

Довідки, відомості, листування з Укоопспілкою, облвиконкомом про роботу підприємств 
громадського харчування. 

Відділ хлібопечення 
Плани хлібопечення, статистичні звіти, довідки про наявність і роботу промислових підприємств, 

якість продукції. 
Відділ харчової промисловості 

Зведені звіти райспоживспілок про виконання плану підприємствами. 
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Відділ книжкової торгівлі 
Постанови правління про покращення книжкової торгівлі в області, план роботи (1957). Відомості 

про поширення друкованих видань, листування з Укоопспілкою про виконання плану продажу книг. 
Управління капітального будівництва 

Постанови правління Укоопспілки. 
Плани капіталовкладень, плани, відомості про будівництво торговельних підприємств в області. 

Документи про відведення земельних ділянок під будівництво торговельних підприємств системи 
споживчої кооперації. Акти приймання в експлуатацію районних і сільських магазинів. 

Фінансовий відділ 
Основні показники виконання фінансових планів райспоживспілок, аналізи фінансової діяльності 

підприємств системи споживчої кооперації. 
Кошториси адміністративно-управлінських видатків. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами, відомості про підвищення їх кваліфікації. 
Плани, звіти про працевлаштування інвалідів ВВВ. 
Списки працівників системи споживчої кооперації. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність обласної, районних споживспілок. 

Опис 2 
Справ: 913; 1961-1966 рр. 

Канцелярія 
Постанови правлінь Центроспілки, Укоопспілки. 
Протоколи засідань правління облспоживспілки. 
Відділ організаційно-масової роботи 

Стенограми засідань ради споживчої кооперації.  
Відомості про виконання планів кооперування населення.  
Протоколи засідань правлінь райспоживспілок, зборів уповноважених пайщиків. 
Документи про проведення соцзмагань, нагородження працівників. 
Планово-економічний відділ 

Плани господарської діяльності, розвитку народного господарства, роздрібного товарообігу, 
побутового обслуговування населення. Звіти, листування з Укоопспілкою, райспоживспілками, 
місцевими організаціями про виконання плану товарообігу, підсумки соцзмагань. 

Відділ праці та зарплати 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків. Плани, звіти з праці. 
Управління організації та техніки торгівлі 

Довідки райспоживспілок про організацію торгівлі. Листування з Укоопспілкою, райспоживспілками 
про виробництво продукції, побутове обслуговування колгоспників.  

Відомості про дислокацію торгової мережі, підприємств системи споживчої кооперації.  
Технічний відділ 

Документи про надходження та впровадження рацпропозицій. Відомості про наявність обладнання і 
машин. 

Виробничий відділ 
Звіти, довідки, листування з Укоопспілкою, райспоживспілками про роботу підприємств побутового 

обслуговування населення. 
Управління громадського харчування 

Звіти, довідки, відомості, листування з Укоопспілкою, облвиконкомом про виконання планів 
товарообігу, роботу підприємств громадського харчування. 

Відділ хлібопечення 
Плани хлібопечення, статистичні звіти, довідки, листування з Укоопспілкою про наявність і роботу 

промислових підприємств, якість продукції. 
Відділ харчової промисловості 

Доповіді, довідки про підсумки фінансово-господарської діяльності облспоживспілки (1964). 
Відділ книжкової торгівлі 

Постанови правління, довідки про стан і покращення книжкової торгівлі в області. 
Управління капітального будівництва 

Постанови правління Укоопспілки. 
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Плани будівельно-монтажних робіт, капіталовкладень, довідки, відомості про їх виконання. 
Фінансовий відділ 

Основні показники, довідки про виконання фінансових планів райспоживспілок, аналізи фінансової 
діяльності підприємств системи споживчої кооперації. 

Кошториси адміністративно-управлінських видатків.  
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами, відомості про підвищення їх кваліфікації. 
Списки працівників системи споживчої кооперації. 
Бухгалтерія 

Кошториси адміністративно-управлінських видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність 
обласної, районних споживспілок. 

Опис 3 
Справ: 1059; 1967-1973 рр. 

Секретаріат 
Постанови правлінь Центроспілки, Укоопспілки.  
Протоколи засідань правління, розпорядження голови облспоживспілки. 
Організаційний відділ 

Стенограми зборів. Плани, звіти про роботу обласної та районних споживспілок, кооперативних 
організацій. Звіти про організаційно-масову роботу.  

Документи про проведення соцзмагань. Довідки, показники, характеристики передовиків торгівлі.  
Протоколи звітно-виборчих зборів уповноважених пайщиків. 
Планово-економічний відділ 

Плани господарської діяльності, розвитку народного господарства, роздрібного товарообігу, 
побутового обслуговування населення. Основні економічні показники розвитку господарської діяльності 
підприємств, звіти про виконання плану товарообігу, промислову та виробничо-господарську діяльність, 
наявність транспортних засобів, надходження та продаж палива. 

Відділ кон’юнктури (товарних ресурсів та вивчення попиту) 
Плани, відомості, листування про купівельну спроможність населення. статистичні звіти про 

надходження і продаж товарів, довідки, відомості про проведення виставок-продажів, кон’юнктурні 
довідки. 

Виробничий відділ 
Виробничі плани, статистичні звіти про промислову діяльність підприємств, відгодівлю худоби. 
Відділ праці та зарплати 

Плани, звіти з праці. 
Відділ організації та техніки торгівлі 

Відомості, листування з Укоопспілкою, райспоживспілками, установами та організаціями про роботу 
підприємств споживчої кооперації, виробництво продукції, вивчення купівельної спроможності, 
побутове обслуговування населення.  

Дислокація роздрібної торгової мережі. 
Відділ цін 

Листування з Укоопспілкою, райспоживспілками про ціноутворення та ціни на споживчі товари. 
Відділ громадського харчування 

Плани, звіти про виконання планів роздрібного товарообігу. Довідки, аналізи, листування з 
Укоопспілкою про господарську діяльність підприємств громадського харчування, стан обслуговування 
населення, шкільних закладів. 

Відділ хлібопечення 
Плани, звіти про випічку хлібобулочних виробів, довідки про стан торгівлі хлібом. Листування з 

Укоопспілкою про будівництво та реконструкцію підприємств. 
Продовольчий відділ 

Фондові сповіщення на продовольчі товари, аналізи їх реалізації. Довідки, відомості про стан 
торгівлі, обслуговування населення. 

Промтоварний відділ 
Фондові сповіщення на промислові товари. Довідки, відомості про проведення виставок-продажів. 
Відділ книжкової торгівлі 

Постанови правління, довідки про стан і покращення книжкової торгівлі в області. 
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Відділ капітального будівництва 
Постанови правління Укоопспілки. 
Плани будівельно-монтажних робіт, капіталовкладень, довідки, відомості про їх виконання. Акти 

приймання та введення об’єктів в експлуатацію. 
Технічний відділ 

Документи про впровадження нової техніки та передової технології. 
Транспортний відділ 

Транспортно-фінансові плани транспортно-експедиційних контор. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани, плани фінансування капіталовкладень, основні показники, довідки про виконання 
фінансових планів райспоживспілок, аналізи фінансової діяльності підприємств системи споживчої 
кооперації. 

Кошториси адміністративно-управлінських видатків.  
Центральна бухгалтерія 

Кошториси адміністративно-управлінських видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність 
обласної, районних споживспілок. 

Відділ кадрів 
Плани, звіти про роботу з кадрами, відомості про підвищення їх кваліфікації. 
Списки працівників системи споживчої кооперації. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 4 
Справ: 923; 1973-1978 рр. 

Секретар (канцелярія) 
Постанови, протоколи засідань правління. 
Організаційно-інструкторський відділ (організаційно-масової роботи) 

Протоколи звітних зборів уповноважених пайщиків райспоживспілок. Звіти, довідки про 
організаційно-масову роботу, проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 

Список споживчих товариств області (1974).  
Документи про нагородження передовиків виробництва. 
Планово-економічний відділ 

Плани товарообігу, статистичні звіти про господарську діяльність райспоживспілок. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності підприємств споживчої кооперації. 

Відділ праці та зарплати 
Штатні розписи. Плани, звіти з праці. Обчислення оплати праці працівників торговельних 

підприємств. 
Відділ (управління) організації та техніки торгівлі 

Документи про спеціалізацію торгової мережі. Довідки про дотримання правил торгівлі, торгове 
обслуговування населення, реконструкцію магазинів, проведення передсвяткових ярмарків, виставок-
продажів, шкільних базарів. 

Відділ товарних ресурсів та вивчення попиту 
Кон’юнктурні огляди, звіти про стан торгівлі та задоволення споживчого попиту. 
Технічний відділ 

Статистичні звіти про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій. Довідки про 
механізацію та автоматизацію виробничих процесів, впровадження передової технології, стан охорони 
праці й техніки безпеки. 

Відділ з нового порядку планування та економічного стимулювання 
Основні показники господарської діяльності, розрахунки утворення заохочувальних фондів 

споживспілок і підприємств, що переводилися на нову систему економічного стимулювання.  
Положення, розрахунки, кошториси відрахувань до фондів матеріального заохочення працівників, 

документи про преміювання. 
Відділ цін 

Документи про контроль за цінами у торговельних підприємствах, торгівлю товарами повсякденного 
вжитку. 
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Відділ (управління) громадського харчування 
Довідки, аналіз роботи підприємств громадського харчування. Документи про проведення виставок-

продажів, організації харчування у школах, обслуговування іноземних туристів. 
Відділ хлібопечення 

Плани хлібопечення, звіти про їх виконання, статистичні звіти про надходження, витрати і залишки 
хлібопродуктів, комбікормів та зернофуражу. Баланс виробничих потужностей. 

Промтоварний відділ 
Фондові сповіщення на промислові товари. Довідки, відомості про проведення виставок-продажів. 
Продтоварний відділ 

Фондові сповіщення на продовольчі товари. 
Відділ книжкової торгівлі 

Плани продажу друкованих видань, відомості про їх виконання. 
Управління капітального будівництва 

Плани капітального будівництва, звіти про їх виконання. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Фінансовий відділ 

Плани капіталовкладень, фінансові плани, показники їх виконання. 
Центральна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-господарську та фінансову діяльність обласної, районних споживспілок. 
Контрольно-ревізійне управління 

Звіти про контрольно-ревізійну роботу. 
Ревізійна комісія 

Протоколи засідань комісії. 
Відділ кадрів 

Довідки, звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за 
освітою. Відомості про роботу народних університетів. 

Списки працівників. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси, звіти про фінансову діяльність. 

Опис 5 
Справ: 291; 1979-1984 рр. 

Канцелярія 
Постанови, протоколи засідань правління, розпорядження голови. 
Відділ організаційно-масової роботи 

Стенограми засідань ради споживчої кооперації.  
Протоколи звітних зборів уповноважених пайщиків райспоживспілок. Звіти, довідки про 

організаційно-масову роботу, проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Планово-економічний відділ 

Плани товарообігу, статистичні звіти про основну фінансову діяльність підприємств споживчої 
кооперації. 

Відділ праці і зарплати 
Штатні розписи, плани з праці. 
Управління організації і техніки торгівлі 

Відомості про організацію та стан техніки роздрібної торгівлі. 
Управління громадського харчування 

Звіти, аналіз роботи підприємств громадського харчування. 
Відділ книжкової торгівлі 

Плани продажу друкованих видань, відомості про їх виконання. 
Технічний відділ 

Звіти про виконання планів з охорони праці. Документи про впровадження нової техніки, 
рацпропозицій. 

Управління капітального будівництва 
Плани капітального будівництва. 
Лабораторія з вивчення попиту на товари 

Звіти про роботу. Кон’юнктурні огляди стану торгівлі та задоволення споживчого попиту. Документи 
про проведення виставок-продажів. 
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Фінансовий відділ 
Фінансові плани, основні показники їх виконання, аналіз фінансово-господарської діяльності. 

Кошториси адміністративно-управлінських видатків.  
Центральна бухгалтерія 

Звіти про виробничо-господарську та фінансову діяльність обласної, районних споживспілок. 
Контрольно-ревізійне управління 

Звіти про контрольно-ревізійну роботу. 
Ревізійна комісія 

Протоколи засідань, постанови комісії. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 6 
Справ: 44; 1944-1969 рр. 

Постанови звужених засідань президії Укоопспілки, правління облспоживспілки. 
Листування з Укоопспілкою про облаштування українського населення, що прибуло з Польщі, 

демонтаж обладнання з німецьких підприємств (1945), видачу кредитів колгоспам (1961), перерозподіл 
фондів продтоварів, забезпечення збереженості кооперативної власності (1964).  

Плани розподілу промислових та продовольчих товарів, заготівель і закупівель вовни. Документи про 
роботу їдалень.  

Ф.Р-2073 Херсонська обласна рада Української республіканської ради Товариства мисливців і 
рибалок УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 699; 1946-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 699; 1946-1985 рр. 

Стенограми звітно-виборчих конференцій, протоколи конференцій, засідань президії. 
Плани, звіти про роботу ради, секцій спортивного рибальства, мисливського собаківництва, 

стрілецько-стендової секції. Плани розвитку мисливських господарств, документи про організацію 
мисливських угідь, охорону фауни, боротьбу з браконьєрством і хижаками, розвиток собаківництва, 
заготівлю хутровини. Довідки, акти про акліматизацію хижих тварин в області.  

Рішення, протоколи засідань, звіти, акти про роботу районних рад товариства. Протоколи зборів 
мисливських бригад.  

Штатні розписи, відомості про чисельність і склад членів товариства. Кошториси видатків, звіти про 
фінансово-господарську діяльність. 

Секретар 
Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань президії. Накази голови.  
Плани, звіти про роботу.  
Документи мисливствознавця 

Звіти, довідки, відомості про роботу районних і міських рад товариства, ведення мисливського 
господарства. Акти акліматизації хижих тварин. Довідки про заготівлю хутровини.  

Документи про проведення змагань зі стрілецько-стендового спорту. 
Документи іхтіолога 

Плани, звіти, довідки про роботу з рибництва та спортивного рибальства. 
Документи про проведення змагань зі спортивного рибальства. 
Документи з організаційно-масової роботи 

Статистичні звіти про організаційно-масову роботу, відомості про виконання соцзобов’язань. 
Тексти виступів членів товариства у ЗМІ. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи засідань місцевкому. 
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Ф.Р-2074 Херсонське будівельне управління № 5 Будівельного тресту № 1 Головного управління 
морського будівництва Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 144; 1947-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 144; 1947-1953 рр. 

Секретаріат 
Накази Міністерства морського флоту СРСР, Будтресту № 1 Головморбуду СРСР. Наказ Будтресту 

№ 1 про організацію Херсонського будівельного управління, положення про нього (1950).  
Накази по управлінню. 
Особові справи працівників. 
Плановий відділ 

Баланс підрядних будівельних організацій (1951). 
Виробничо-технічний відділ 

Паспорти, акти, листування з Головморбудом СРСР про будівельні роботи, випробування та 
приймання головних споруд. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2075 4-й експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт Дніпровського басейнового 
управління, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 73; 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1944-1963 рр. 

Накази командира загону, протоколи загальних зборів, технічних нарад.  
Відомості про обстеження берегових споруд, акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації.  
Будівельно-фінансові плани, плани відновлювальних робіт, звіти про виконання плану 

капіталовкладень, виробничо-фінансову діяльність.  
Акти на приховані роботи з будівництва Херсонського суднобудівного заводу ім. Комінтерну, 

державного прийому завершених будівництвом об'єктів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Положення про Каховський будівельний загін.  
Схематичні плани пристаней в м. Херсон, сіл Гола Пристань, Львове.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Акти про нещасні випадки на виробництві. 

Ф.Р-2077 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської 
районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 
Справ: 85; 1945-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 85; 1945-1959 рр. 

Накази, інструкції Херсонського обласного управління сільського та колгоспного будівництва, 
рішення, постанови Горностаївського райвиконкому.  

Плани, звіти про відновлення і будівництво тваринницьких комплексів, виробничо-господарських 
будівель, житлових будинків і шкіл, озеленення та благоустрій населених пунктів. Дозволи на 
будівництво, акти приймання об'єктів в експлуатацію.  

Статистичні звіти про чисельність працівників, фонд зарплати. Списки будівельних бригад. 

Ф.Р-2078 Відділ народної освіти виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 176; 1943-1954, 1965-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1943-1954 рр. 

Накази, розпорядження Наркомату освіти УРСР.  
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Плани, довідки про розвиток мережі шкіл. Статистичні звіти про наявність і стан матеріальної бази 
шкіл, чисельність працівників, рух і успішність учнів, витрачання фонду зарплати. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Тарифікаційні списки вчителів. 
Списки, автобіографії, довідки, заяви вчителів.  

Опис 2 
Справ: 150; 1965-1974 рр. 

Накази завідувача, протоколи районних учительських конференцій, засідань методичної ради. 
Плани роботи відділу, навчально-виховної роботи шкіл, підготовки шкіл до нового навчального року. 

Звіти, зведення про роботу шкіл, заочних навчальних, дитячих дошкільних закладів, методичних 
кабінетів, успішність учнів та працевлаштування випускників. Доповідні записки про методику 
навчання в середньоосвітніх школах, відомості про мережу навчальних закладів, контингент учнів, 
перевірку якості знань учнів по окремих предметах.  

Кошториси видатків, фінансові звіти. Тарифікаційні списки навчально-виховного персоналу. 

Ф.Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 61; 1945-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1945-1961 рр. 

Накази, рішення, постанови, вказівки Херсонського обласного, Горностаївського районного 
виконкомів і дорожніх відділів про будівництво, відновлення, ремонт доріг і мостів.  

Плани, звіти про роботу. Плани-наряди, акти приймання виконаних робіт. 
Договори з Херсонською машинно-меліоративною станцією про ремонт зрошувальних мереж.  
Штатні розписи, кошториси видатків, статистичні звіти про їх виконання, чисельність працівників. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2082 Виконавчий комітет Каїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 144; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 144; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

План розвитку тваринництва, звіт про наявність худоби в колгоспах (1944). Статистичні звіти про 
чисельність і склад населення, наявність худоби в індивідуальних господарствах. 

Списки загиблих та зниклих безвісти воїнів; колгоспників, представлених до нагородження (1945). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2083 Виконавчий комітет Новоєлизаветівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоєлизаветівка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 5; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944-1945 рр. 

Постанови, рішення, протоколи засідань Горностаївського райвиконкому, листування з ним про 
наявність архівних документів, що залишились від нацистських окупантів, надання допомоги 
багатодітним сім'ям, облік населення і військовозобов'язаних, виконання планів сільгоспробіт.  

Виписки з протоколів, постанови, рішення сільради. 
Договори купівлі-продажу будинків. 
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Ф.Р-2084 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгине 
Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 152; 1944-1949, 1960-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 152; 1944-1949, 1960-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про 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. 

Ф.Р-2085 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Горностаївського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 443; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 443; 1944-1970 рр. 

Великоблаговіщенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХІХ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Горностаївська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Юний орач» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Заводівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Каїрська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Профінтерн» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1944-1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Росія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1959). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 1 Травня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1953). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комуністичного інтернаціоналу молоді 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Князе-Григорівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1940 рік.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Риболовецька артіль (колгосп) ім. ІІ Інтернаціоналу 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Особові рахунки (1944, 1948), відомості нарахування зарплати (1944-1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Паризької комуни 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1953). 
Козачелагерська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Костянтинівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку трудоднів (1946), обліку колгоспників та членів їх сімей (1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Маринська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Спартака 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новоблаговіщенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Земельна шнурова книга (1944).  
Особові рахунки колгоспників (1944). 
Новоєлизаветівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Ольгинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний фронт» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Петропавлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Широкий степ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Червоноблагодатненська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Труд» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-2111 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Горностаївському району, 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 66; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1944-1956 рр. 

Накази, вказівки Уповноважених Наркомату і Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області 
та по Горностаївському району, рішення, постанови Горностаївського райвиконкому. 

Протоколи засідань. Виконавчі, заключні звіти про постачання продукції тваринництва і рільництва.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. Особові рахунки колгоспників (1945). 

Ф.Р-2112 Горностаївська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 2; 1945 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1945 р. 

Накази, інструкції Наркомату землеробства СРСР. Положення про державну інспекцію.  
Листування з Херсонською обласною, районними інспекціями про контроль і карантин 

сільгоспрослин, перевірку якості насіннєвого матеріалу. 

Ф.Р-2120 Горностаївська середня школа № 1, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 
Справ: 2; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944-1945 рр. 

Протоколи педагогічних нарад. Звіти, статистичні звіти про контингент і успішність учнів. 
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Ф.Р-2121 Горностаївський народний суд, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 19; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1944-1945 рр. 

Кримінальні справи. 

Ф.Р-2122 Херсонська міська протималярійна станція Херсонського міського відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 18; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1946-1950 рр. 

Накази по станції.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості на видачу зарплати працівникам, заяви про прийняття на роботу. 

Ф.Р-2123 Херсонська обласна протималярійна станція Херсонського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 94; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1944-1952 рр. 

Накази, рішення колегій, інструкції Наркоматів охорони здоров'я СРСР і УРСР, Херсонського 
обласного виконкому, відділу охорони здоров’я. Накази по станції. 

Плани, звіти, доповіді, кон'юнктурні огляди роботи обласної і районних станцій по боротьбі з 
малярією і гельмінтозами. 

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 19; 1947-1954 рр. 

Інструкції, методичні вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
Кон’юнктурні огляди боротьби з малярією та гельмінтозами. Прогнози маляріогенної обстановки у 

зонах впливу водоймищ. 

Ф.Р-2125 Херсонська обласна кооперативна спілка інвалідів (облкоопінспілка) Української 
кооперативної спілки інвалідів і підвідомчі артілі (ОАФ) 
Справ: 506; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 310; 1944-1951 рр. 

Секретаріат 
Постанови, протоколи засідань президії. Накази по спілці. 
Організаційний (організаційно-інструкторський) відділ 

Розпорядження, вказівки спілки. 
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь, акти ревізій артілей. Документи про боротьбу з 

приватнопідприємницькою діяльністю, облік і підготовку кадрів, працевлаштування інвалідів. 
Особові справи, характеристики передовиків, нагороджених. 
Плановий відділ 

Зведені статистичні звіти спілки, звіти артілей. 
Плани, звіти з праці та зарплати. Виробничі кошториси. 
Виробничий відділ 

Постанови президії, вказівки Укоопінспілки.  
Звіти про використання обладнання, автотранспорту, роботу побутових точок та підсобного 

господарства. Документи про капітальне будівництво. Листування з артілями про виконання планів 
випуску продукції. 

Торговельний відділ 
Постанови президії Укоопінспілки, рішення Херсонського облвиконкому. 
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Плани товарообігу, звіти, статистичні звіти про роботу, листування з організаціями про закупівлю та 
реалізацію продукції. 

Відділ постачання 
Постанови президії, вказівки Укоопінспілки. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Постанови президії, вказівки Укоопінспілки.  
Фінансові плани, зведені звіти спілки, звіти артілей про виробничо-фінансову діяльність. 
Особові рахунки працівників. 

Опис 3 
Справ: 84; 1949-1953 рр. 

Книга пошани учасників Всесоюзного соцзмагання (1949). 
Організаційний відділ 

Постанови президії Укоопінспілки, обласної спілки. Протоколи засідань правлінь, загальних зборів 
членів обласної спілки та артілей. Матеріали щодо підготовки кадрів, підвищення кваліфікації. 
Документи щодо проведення соцзмагань. 

Плановий відділ 
П’ятирічний план випуску промислової продукції на 1951-1955 роки. Зведені виробничі плани, 

статистичні звіти спілки, звіти артілей. 
Виробничий відділ 

Постанови президії, вказівки Укоопінспілки.  
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. 
Документи з охорони праці та техніки безпеки. 
Торговельний відділ 

Постанови президії Укоопінспілки, рішення облвиконкому. Умови, інструкції про постачання 
сировини і сільгосппродукції у системі спілки. 

Звіти про стан роздрібної торгівлі та реалізації продукції.  
Сектор праці 

Плани, звіти, аналізи, норми, розцінки, листування з Укоопінспілкою про нормування і оплату праці. 
Бухгалтерський відділ 

Зведені звіти спілки, звіти артілей про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 13; 1947-1953 рр. 

Накази з особового складу, списки керівного складу системи спілки, особові справи, відомості 
нарахування зарплати працівникам. 

Опис 5 
Справ: 11; 1944-1953 рр. 

Постанови президії Укоопінспілки, листування з нею про облік військовозобов’язаних, створення 
формувань МППО, виконання виробничих програм і планів, розподіл продовольчих товарів. 

Списки працівників, у т. ч. репатріантів (1950). 

Опис 6 
Справ: 88; 1950-1957 рр. 

Постанови президії, вказівки обласної спілки. 
Паспорти, виробничі плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки про роботу промислових артілей.  
Штатні розписи, кошториси видатків артілей. Акти, договори з постачальниками. Договори про 

оренду приміщень. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати членам артілей. 
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Ф.Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання 
(облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 9; 1945-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1945-1947 рр. 

Звіти про проведення сільгоспзаготівель, інформація про розгортання торгової мережі. Звіти 
кооперативних спілок, артілей про реалізацію продукції.  

Штатні розписи, звіти, довідки про чисельність кадрів. Кошториси видатків, договори на оренду 
приміщень. 

Накази з особового складу, особові та матеріальні картки працівників. 

Ф.Р-2129 Херсонська обласна спілка текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів 
(облтекстильшвейшкірпромспілка) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон 
Херсонської області  
Справ: 175; 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 139; 1944-1948 рр. 

Організаційний відділ 
Постанови, протоколи засідань президії спілки, загальних зборів членів артілей. 
Інформації про проведення соцзмагань, культурно-масову роботу, підготовку кадрів. 
Списки членів президії, правлінь, працівників спілки та артілей.  
Плановий відділ 

Плани, звіти про роботу спілки та артілей.  
Відомості про ліміти з праці та зарплати по артілях. 
Ліквідаційні документи окремих артілей (1948). 
Виробничий відділ 

Доповідь про господарську діяльність, відомості про виконання планів артілями, роботу цехів (1947). 
Постанови балансової комісії, звіти про виконання плану капітальних робіт (1948). Доповідні записки 
про відновлення Херсонського шкірзаводу, постачання сировини та матеріалів. 

Характеристики голів артілей (1946). 
Бухгалтерія 

Звіти про виробничо-фінансову діяльність спілки та артілей. Акти документальних ревізій артілей.  
Картотеки особових рахунків членів артілей. 

Опис 2 
Справ: 36; 1946-1949 рр. 

Організаційний відділ 
Протоколи засідань президії спілки, загальних зборів членів артілей. Плани роботи, звіти, листування 

про культурно-масову роботу, підготовку кадрів. 
Плановий відділ 

Виробничі, фінансові плани спілки та артілей. 
Виробничий відділ 

Технічні умови текстильно-трикотажної групи. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виробничо-фінансову діяльність артілей.  

Ф.Р-2130 Херсонська обласна багатопромислова кооперативна спілка (облбагатопромспілка) 
Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 211; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 178; 1944-1948 рр. 

Організаційний відділ 
Рішення Херсонського облвиконкому, постанови облпрофради, оргбюро спілки. 
Протоколи засідань оргбюро спілки, загальних зборів членів артілей. Плани, звіти про культурно-

масову роботу, підготовку кадрів. 
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Списки членів артілей. 
Плановий відділ 

П’ятирічний план спілки на 1945-1949 роки. Плани випуску продукції, з праці та зарплати, виробничі 
плани, звіти артілей. Калькуляції цін на продукцію артілей (1948). 

Виробничий відділ 
Плани випуску валової продукції артілями м. Херсон, звіти артілей про виконання виробничих 

планів, планів з праці та зарплати, норм виробітку. Відомості про обсяги товарообігу, калькуляцію цін, 
виробниче обладнання артілей. 

Відділ постачання 
Договори, листування про постачання сировини. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, баланси, кошториси видатків, фінансові плани, звіти артілей. 
Відомості нарахування зарплати працівникам спілки. 

Опис 2 
Справ: 33; 1949-1950 рр. 

Проекти планів, розрахунки випуску валової продукції артілями. 
Організаційний відділ 

Постанови президій Укрпромради, облпромради, рішення облвиконкому. 
Протоколи засідань президії спілки, правлінь артілей, звітно-виборчих і загальних зборів членів 

артілей. Документи про стан політико-масової, культурно-просвітньої роботи в артілях, проведення 
соцзмагань. 

Плановий відділ 
Протоколи засідань бюро цін при спілці; калькуляції, розрахунки, проекти планів цін, каталоги 

продукції артілей. 
Виробничий план спілки та артілей, плани випуску валової продукції, товарообігу та 

сільгоспзаготівель. Звіти артілей з праці та зарплати. 
Виробничий відділ 

Постанови президій Укрпромради, облпромради, рішення облвиконкому, листування з ними про 
планування, фінансування, складання технічної документації на капітальне будівництво. 

Бухгалтерський відділ 
Зведений річний звіт, звіти артілей про виробничо-фінансову діяльність. 
Списки, відомості нарахування зарплати працівникам артілей. 

Ф.Р-2131 Херсонська обласна рада промислових кооперативів (облпромрада) і підвідомчі артілі, 
м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 1820; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 982; 1944-1960 рр. 

Організаційний відділ 
Протоколи засідань оргбюро, загальних зборів працівників ради, звітно-виборчих зборів і засідань 

правлінь артілей. 
Плановий відділ 

Плани, звіти про випуск продукції. 

Опис 2 
Справ: 5; 1948-1949, 1952, 1959 рр. 

Відомості про наявність, місцезнаходження та виробничі потужності артілей. 
Документи про обслуговування будівельників Каховської ГЕС, підвищення рівня трудової 

дисципліни в артілях. 
Характеристики металообробних артілей (1959). 

Опис 3 
Справ: 165: 1944-1962 рр. 

Облпромрада 
Накази директора з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування 

зарплати працівникам ради. 
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Артіль «Четверта п’ятирічка», с. Верхній Рогачик 
Список членів артілі (1947). 
Артіль «Гарантія», м. Генічеськ 

Анкети, заяви, особові картки (1946), особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам 
(1949-1950). 

Артіль «Комунар», с. Гола Пристань 
Особові рахунки працівників (1944). 
Артіль «Червоний кравець», смт Гола Пристань 

Списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам (1944-1949). 
Артіль «Перемога», с. Калінінське 

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам (1945-1953). 
Артіль «Рекорд», м. Каховка 

Особові рахунки працівників (1947-1948). 
Артіль «Червона зірка», с. Нова Маячка 

Список, особові картки, особові рахунки працівників (1946). 
Артіль ім. 25-річчя промкооперації, м. Херсон 

Розпорядження голови з особового складу, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам (1947-1950). 

Артіль «9 лютого» 
Особові рахунки працівників (1948). 
Артіль «Шлях Ілліча» 

Відомості нарахування зарплати працівникам (1944). 

Опис 4 
Справ: 668; 1943-1962 рр. 

Артіль «1 Травня» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Статистичні звіти про виконання виробничих планів, планів з праці, звіти про фінансово-виробничу 

діяльність. 
Артіль «10 лютого» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Батьківщина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Будтехмонтаж» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Взуттєвик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповідь про роботу правління.  
Статистичні звіти про виконання плану з праці, звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Списки членів артілі. 
Артіль «Винплодоовоч» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Вітрильний флот» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Гарантія» 

Виробничо-фінансові плани, звіти про виконання планів з праці, фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Дружба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Інкоопторг» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Артіль «Комсомолка» 

Протоколи загальних зборів. 
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Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Комунар» 

Штатний розпис на 1944 рік. 
Артіль «Коопвзуттяремонт» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповідь про роботу (1948). 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Коопгужтранс» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Ліскооп» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Списки членів артілі (1945). 
Артіль «Мирна праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Маслохімфарба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про виконання виробничих планів, планів з праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Перукар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Помічник селу» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Праця» 

Фінансовий план, звіт про фінансово-виробничу діяльність за 1950 рік. 
Артіль «Прогрес» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Штатний розпис, кошторис видатків на 1947 рік, звіти про виконання планів з праці, 

капіталовкладень, капітального будівництва, фінансово-виробничу діяльність.  
Артіль «Промпереробка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Рекорд» 

Промфінплани, плани виробництва. 
Штатний розпис на 1949 рік. 
Артіль «Селянський фургон» 

Статут (1946). Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Штатні розписи, документи про нагородження передовиків виробництва (1945). Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Трудпобут» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Утильсировина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Червоний будівельник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Червоний гончар» 

Плани випуску валової продукції, з праці та зарплати, охорони праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові плани, звіти про фінансово-виробничу діяльність.  
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Списки членів артілі. 
Артіль «Червоний інвалід» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Червоний кравець» 

Статут (1948). Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіти про роботу, виконання планів з праці та зарплати. Листування з облвиконкомом про 

працевлаштування інвалідів війни. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Червоний харчовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Плани випуску валової продукції, роздрібної торгівлі, виробничі плани, звіти про їх виконання.  
Плани роботи культради, статистичні звіти про стан культурно-масової роботи. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Четверта п’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти, статистичні звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Шкіряник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль «Шорник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль ім. XV партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль ім. 25-річчя промкооперації 

Розпорядження голови, протоколи засідань правління.  
Фінансовий план, звіт про фінансово-виробничу діяльність за 1949 рік. 
Артіль ім. 30-річчя Жовтня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Плани випуску валової та товарної продукції, доповіді про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові плани. 
Артіль ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, страхової ради. 
Артіль ім. Сталіна 

Протоколи засідань правління. Виробничі плани, плани з праці. 
Звіти про фінансово-виробничу діяльність. 
Артіль ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-виробничу діяльність за 1945 рік. 

Ф.Р-2132 Херсонська обласна лісопромислова кооперативна спілка (обллісопромспілка) і підвідомчі 
артілі Всеукраїнської кооперативної лісопромислової спілки, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 496; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 341; 1944-1951 рр. 

Розпорядження, вказівки Укоопромлісоспілки, обласної лісопромспілки, постанови президії, 
протоколи засідань оргбюро. 

Промислові, виробничі плани, звіти спілки та артілей про виробництво і реалізацію продукції, 
виконання планів з праці та капітального будівництва. Калькуляції цін на продукцію спілки.  

Документи про проведення соцзмагань, культурно-масової роботи. 
Штатні розписи, кошториси видатків, баланси, документи перевірок фінансово-господарської 

діяльності, акти ревізій артілей. 
Списки працівників спілки, артілей. Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування 

зарплати працівникам. 
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Опис 2 
Справ: 28; 1950-1951 рр. 

Звіти з капіталовкладень. 
Листування з Укоопромлісоспілкою, Укрлісопромпостачзбутом, артілями про виконання 

виробничого плану, підготовку кадрів.  
Листування з установами про відновлення будівлі під контору спілки (1950). 
Документи про злиття артілей (1950). Баланси артілей. 

Опис 5 
Справ: 76; 1946-1953 рр. 

Організаційний відділ 
Протоколи зборів уповноважених лісопромислової кооперації області, звітно-виборчих, загальних 

зборів членів артілей.  
Звіти спілки та артілей про культурно-масову роботу. Дислокація артілей.  
Документи про роботу з кадрами. Списки інженерно-технічних працівників (1951). 
Плановий відділ 

П’ятирічний план випуску продукції артілями на 1946-1950 роки. Зведені техпромфінплани, 
виробничі плани спілки та артілей, звіт, статистичний звіт, кон’юнктурний огляд виробничої діяльності. 

Книга пошани Всесоюзного соцзмагання спілки (1948). 
Виробничий відділ 

Постанови, рішення, протоколи, плани, титульні списки, кошториси, звіти про капітальне 
будівництво.  

Технічні умови на виготовлення меблів. Документи про винахідництво, технічне удосконалення, 
якість і впровадження нових виробів, охорону праці та техніку безпеки. 

Торговельний відділ 
Постанови правління Укоопромлісоспілки, листування з нею про посилення торгівлі, виконання 

планів товарообігу.  
Зведений звіт про реалізацію товарної продукції та організацію постачання (1952). 
Сектор праці 

Звіти з праці та зарплати. Документи з перегляду норм виробітку. 
Бухгалтерський відділ 

Штатний розпис (1952), кошториси видатків, фінансові плани, звіти спілки та артілей. 

Опис 6 
Справ: 6; 1948-1953 рр. 

Постанови Укоопромлісоспілки, листування з нею про технологічне нормування, створення 
формувань МППО, боротьбу з розтратами і крадіжками.  

Плани випуску валової продукції. 
Списки працівників артілей (1951). 

Опис 7 Горностаївська виробнича лісопромислова артіль 
Справ: 45; 1944-1953 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти артілі. Виробничі плани, плани випуску 
валової продукції, з праці та зарплати, звіти про їх виконання.  

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2134 Промислова артіль «Перемога» Херсонської обласної лісопромислової кооперативної 
спілки, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 25; 1948-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1948 р. 

Протоколи засідань правління. Звіт про роботу, договори, листування з організаціями м. Херсон про 
реалізацію продукції. 

Штатний розпис, звіти з праці та зарплати. Баланс, кошториси видатків. 
Довідки про нарахування зарплати працівникам. 
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Опис 2 
Справ: 16; 1949 р. 

Постанови, розпорядження Укрлісопромради, обллісопромспілки. 
Протоколи засідань правління. Листування з обллісопромспілкою, організаціями м. Херсон про 

реалізацію продукції. Кошториси, акти, договори на будівельні роботи. 
План з праці та зарплати.  
Акти державних доходів, баланс. 
Книга обліку особового складу, заяви, анкети, автобіографії працівників. 

Ф.Р-2135 Херсонський суднобудівний завод «Паллада» Міністерства суднобудівної промисловості 
СРСР і його заводський комітет, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1580; 1944-1976 рр. 

Опис 1 Херсонська суднобудівна верф 
Справ: 31; 1944-1945 рр. 

Секретаріат 
Розпорядження по верфі, звіт про роботу (1944). 
Плановий відділ 

Техпромфінплан, титульні списки, звіти про роботу, виконання робіт на об’єктах. 
Відділ праці 

Штатний розпис на 1944 рік. Місцеві норми часу та розцінки. 
Відділ капітального будівництва 

Калькуляції, звіти, листування про будівництво і капіталовкладення. Каталог розцінок на ремонтні 
загальнобудівельні роботи. 

Відділ кадрів 
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Звіти про роботу відділу. 
Бухгалтерія 

Звіт про роботу за 1945 рік. 
Документи про збитки, заподіяні під час окупації (1944). 
Вступний баланс (1944), відомості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Опис 2 
Справ: 1062; 1946-1967 рр. 

Секретаріат 
Накази, вказівки Міністерства морського флоту СРСР. Накази по верфі. 
Плановий відділ 

Плани випуску товарної продукції, впровадження нової техніки, звіти про виконання планів випуску 
валової продукції, виробничих планів, капітального ремонту, використання обладнання, собівартість 
незавершеного виробництва. 

План реконструкції та відновлення верфі (1946). Титульні списки, відомості, довідки, кошториси на 
будівництво і капітальний ремонт споруд та обладнання. 

Листування з заводами про виготовлення та постачання обладнання. 
Плани, звіти з праці. 
Відділ праці 

Розпорядження директора верфі про нормування праці. Місцеві норми часу та розцінки на роботи.  
Документи про проведення соцзмагань, преміювання працівників. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків. 
Колективні договори, звіти про їх виконання. 
Відділ капітального будівництва 

Звіти з капітального будівництва, капіталовкладень. Технічні проекти, робочі креслення об’єктів, 
акти приймання виконаних робіт. Відомості про виконання проектно-вишукувальних робіт. Документи 
про відновлення та реконструкцію об’єктів верфі (1946-1952). 

Відділ технічного контролю 
Акти приймання робіт, сертифікати, протоколи випробувань, посвідчення контрольних перевірок, 

акти Реєстру СРСР. Документи про здачу об’єктів в експлуатацію.  
Листування з установами та організаціями про стан і якість продукції. 
Відділ зовнішньої кооперації 

Договори, листування про виготовлення, постачання обладнання та комплектуючих. 
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Відділ нової техніки 
Плани технічного прогресу, плани, звіти, відомості про розвиток і впровадження нової техніки, 

передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, ліквідацію важкої ручної праці. 
Плани заходів із вивчення та поширення передового виробничого досвіду, організаційно-технічних 
заходів, звіти про їх виконання. 

Бюро раціоналізації та винахідництва 
Протоколи засідань технічної ради. Рацпропозиції працівників, плани, звіти, відомості, листування 

про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій. 
Відділ головного механіка 

Протоколи виробничих нарад. Плани роботи, звіти про рух механічного обладнання. 
Енерго-механічний відділ 

Документи про вироблення стисненого повітря, теплоенергії, витрати натурального та рідкого 
палива. Кошториси на проведення капітальних ремонтних робіт (1967). 

Відділ кадрів 
Накази директора з особового складу (1960, 1962, 1967). 
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Звіти про роботу з кадрами, чисельність і склад 

спеціалістів. Документи про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Виробничі характеристики 
працівників. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, баланси, кошториси видатків, звіти про капіталовкладення. 
Заводський комітет профспілки 

Протоколи профспілкових конференцій, засідань завкому, комісії соціального страхування.  
Плани роботи, документи про оздоровлення працівників. Фінансові звіти. 

Опис 3 
Справ: 31; 1944-1952, 1954-1955 рр. 

Проекти, кошториси відновлення та реконструкції верфі. Технічні проекти сховищ, житлових 
будинків, робочі креслення об’єктів. 

Опис 4 
Справ: 405; 1968-1976 рр. 

Секретар 
Накази, вказівки Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Накази, розпорядження директора 

заводу. 
Планово-економічний відділ 

Протоколи технічних нарад.  
Плани випуску валової та товарної продукції, собівартості продукції, з охорони і наукової організації 

праці. Статистичні звіти про виконання планів випуску продукції, виробництво товарів культурно-
побутового призначення. 

Документи про будівництво та здачу доків в експлуатацію. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань ради науково-технічного товариства. Плани технічного прогресу, підвищення 
продуктивності праці. Акти про впровадження організаційно-технічних заходів. 

Документи з нової техніки 
Плани технічного прогресу, довідки про їх виконання. Звіти, довідки про розвиток і впровадження 

нової техніки, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт, механізацію інженерно-
управлінської праці. Акти впровадження технічних заходів з нової техніки. 

Документи з раціоналізації 
Плани механізації праці, раціоналізації та винахідництва, економії від впровадження рацпропозицій, 

звіти про їх виконання. Відомості про економічний ефект від впровадження механізації та автоматизації, 
нових технологій. Акти впровадження рацпропозицій. 

Відділ праці та зарплати 
Штатні розписи. Плани з праці, звіти про їх виконання. Звіти про чисельність працівників за 

професіями, тарифними розрядами, формами та системами оплати праці. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Відділ капітального будівництва 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
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Відділ технічного контролю 
Протоколи засідань комісії з якості. Плани заходів, звіти, довідки про підвищення якості продукції. 

Посвідчення про контрольну перевірку, випробування, приймання об’єктів, контрольні акти замовників 
та інспекції Реєстру СРСР. Документи про допущені відступи від проектів. 

Відділ кадрів 
Звіти про чисельність і склад спеціалістів. Документи про підготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів, відрядження за кордон, нагородження працівників.  
Бухгалтерія 

Фінансові плани, звіти про капіталовкладення. 

Опис 5 Заводський комітет профспілки 
Справ: 51; 1965-1976 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань завкому, комісії 
соціального страхування. Плани роботи. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-2136 Херсонський обласний відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей 
військовослужбовців при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 23; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1944-1946 рр. 

Секретаріат 
Рішення Херсонського облвиконкому. Накази начальника, звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Звіти про видатки місцевого бюджету, виплату пенсій і грошової допомоги сім'ям 
військовослужбовців. 

Балансові звіти обласного, міських, районних відділів. Кошторис управлінських видатків обласного 
відділу, акти ревізії райвідділів.  

Особові рахунки працівників. 
Кадри 

Особові листки з обліку кадрів. 

Ф.Р-2137 Управління соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1225; 1944-2000 рр. 

Опис 1 Відділ соціального забезпечення виконкому Херсонської обласної ради депутатів трудящих 
Справ: 59; 1944-1946 рр. 

Стенограма обласної наради про лікування та працевлаштування інвалідів війни. 
Накази завідувача.  
Звіти обласного, міських і районних відділів про виконання кошторисів республіканського та місцевого 

бюджетів, статистичні звіти про чисельність, склад, працевлаштування пенсіонерів та інвалідів, виплати 
сім'ям військовослужбовців, чисельність і віковий склад працівників соціального забезпечення. 

Акти інвентаризації пенсійних справ відділів соціального забезпечення.  
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків. 
Особові рахунки працівників. 

Опис 2 
Справ: 546; 1947-1963 рр. 

Накази завідувача.  
Плани, звіти про роботу відділу. Звіти обласного, районних відділів про виплату пенсій і грошової 

допомоги, матеріально-побутове обслуговування сімей військовослужбовців, інвалідів війни, надання 
медичної допомоги, роботу лікарсько-трудових експертних комісій, кас взаємодопомоги. Документи про 
працевлаштування інвалідів і пенсіонерів. 

Паспорти будинків інвалідів.  
Листування з Міністерством соціального забезпечення УРСР, міськими, районними відділами 

соціального забезпечення, організаціями про призначення та виплату державних пенсій і допомоги, 
навчання і працевлаштування інвалідів.  



 238 

Документи інвентаризації пенсійних справ, особових рахунків пенсіонерів.  
Звіти про чисельність працівників, роботу з кадрами, виконання бюджетів, кошторисів, планів з 

праці. 

Опис 3 
Справ: 620; 1964-1972, 1974-2000 рр. 

Відділ соціального забезпечення обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1964) 
Секретар 

Накази завідувача. Плани роботи, довідки, інформації про виконання постанов і рішень 
облвиконкому, роботу відділів соціального забезпечення, пенсійних комісій підприємств, установ і 
організацій. 

Документи про організацію рад соціального забезпечення колгоспників. 
Інспектор з працевлаштування 

Інформації про працевлаштування інвалідів. 
Лікарська трудова експертна комісія 

Плани, звіти, статистичні звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Плани роботи, довідки про їх виконання. Статистичні звіти про чисельність і працевлаштування 
пенсіонерів, суми призначених пенсій, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, роботу 
лікарських трудових комісій, виконання планів з праці. 

Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 
Відділ соціального забезпечення виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1964) 
Секретар 

Накази завідувача. Довідки про працевлаштування інвалідів. 
Відділ кадрів 

Звіт про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Статистичні звіти про чисельність і працевлаштування пенсіонерів, суми призначених пенсій, 
навчання і працевлаштування інвалідів, чисельність працівників адміністративно-управлінського 
персоналу, роботу лікарських трудових комісій. 

Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Відділ соціального забезпечення виконкому обласної ради депутатів трудящих (1965-1988) 
Секретар 

Накази завідувача. 
Пенсійний відділ 

Плани роботи відділу, звіти, довідки, інформації, відомості про роботу міських, районних відділів, 
рад соціального забезпечення колгоспників по розгляду скарг і листів, призначення та виплату 
державних пенсій та допомоги. 

Інспектор з кадрів 
Звіти, довідки та інформації про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність і склад 

спеціалістів за освітою. Списки відповідальних працівників (1969-1970). 
Довідки про роботу будинків інвалідів, матеріально-побутове обслуговування пенсіонерів, 

працевлаштування пенсіонерів та інвалідів. 
Сектор працевлаштування та будинків інвалідів 

Плани, довідки, інформації про роботу будинків інвалідів та людей похилого віку, інтернатів. Плани, 
звіти, відомості про працевлаштування інвалідів, використання праці інвалідів і пенсіонерів у народному 
господарстві, матеріально-побутове обслуговування інвалідів ВВВ. 

Лікарська трудова експертна комісія 
Звіти, статистичні звіти про роботу. 
Бухгалтерія 

Статистичні звіти про чисельність і працевлаштування пенсіонерів, суми призначених пенсій, 
навчання і працевлаштування інвалідів, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, роботу 
лікарських трудових комісій, виконання планів з праці.  

Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти обласного, міських, районних відділів 
соціального забезпечення, будинків інвалідів. 

Профспілковий комітет 
Протоколи звітно-виборчих зборів, засідань профкому. 
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Управління соціального забезпечення, з 1993 р. – соціального захисту населення (1989-2000) 
Секретар 

Накази начальника. Протоколи засідань колегії, конкурсної комісії. 
Відділ пенсій і допомоги (пенсійного забезпечення). 

Звіти про призначення пенсій і допомоги, довідки, відомості про пенсійне обслуговування. 
Статистичні звіти про державну допомогу сім’ям з дітьми. 

Відділ організації соціального захисту пенсіонерів та інвалідів 
Відомості про використання праці інвалідів у народному господарстві, чисельність працюючих 

інвалідів і пенсіонерів, матеріально-побутове обслуговування інвалідів ВВВ, воїнів-афганців. 
Відділ по наданню житлових субсидій 

Статистичні звіти про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних 
послуг. 

Планово-фінансовий відділ (відділ економіки і фінансів) 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків. Статистичні звіти про чисельність пенсіонерів, 

суми призначених пенсій, контингент установ охорони здоров’я та соціального забезпечення, роботу 
лікарських трудових комісій, використання робочого часу, стан заборгованості по зарплаті. 

Відділ кадрів, контролю, правової і господарської діяльності 
Звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність, склад і рух працівників за посадами. 
Відділ обліково-економічної роботи і відомчого контролю 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2138 Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка» Міністерства 
рибної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 413; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1944-1945 рр. 

Секретаріат 
Накази, постанови, розпорядження Наркомату рибної промисловості УРСР. 
Протоколи засідань пленуму, президії, зборів уповноважених. Накази по спілці.  
Проект споруди стаціонарного пункту Херсонського морського рибного технікуму (1945). 
Плановий відділ 

Виробничі плани, листування з Наркоматом рибної промисловості УРСР, установами про планування 
роботи. 

Виробничий відділ 
Плани, листування з місцевими організаціями про відтворення рибних запасів. Акти на порятунок 

молодняка, меліорацію водоймищ, збір ікри.  
Організаційно-інструкторський відділ 

Протоколи звітно-виборчих зборів рибколгоспів. 
Список працівників. 
Бухгалтерія 

Фінансовий звіт за 1944 рік. 

Опис 2 
Справ: 385; 1945-1956 рр. 

Секретаріат 
Постанови Ради Міністрів УРСР, накази Міністерства рибної промисловості УРСР, постанови, 

рішення Херсонського облвиконкому. Вказівки про укрупнення рибколгоспів (1950). 
Оргвідділ 

Протоколи засідань пленумів, президії, зборів, нарад. 
Документи про перенесення рибколгоспів у зв’язку з будівництвом Каховської ГЕС (1954), 

об’єднання рибколгоспів (1956).  
Звіти про роботу з кадрами, організаційно-масову роботу. 
Списки працівників, у т. ч. нагороджених орденами та медалями (1945), членів рибколгоспів (1954). 

Характеристики передовиків виробництва.  
Плановий відділ 

Виробничо-фінансові плани, плани вилову риби. Звіти про використання суден та знарядь вилову. 
Кошториси прибутків і видатків. 
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Відомості про вироблення трудоднів членами рибколгоспів (1953). 
Рибальський відділ 

Плани, звіти, кошториси проведення рибальсько-меліоративних робіт. Акти колгоспів про 
розведення та порятунок риби. 

Бухгалтерія 
Фінансові звіти. 
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2139 Відділ народної освіти виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 430; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 430; 1944-1969 рр. 

Накази завідувача.  
Плани, звіти про роботу.  
Документи районних нарад вчителів. Плани розвитку мережі шкіл, довідки про стан розвитку освіти 

в районі, підготовку педкадрів, працевлаштування випускників. Звіти, акти обстеження роботи шкіл. 
Статистичні звіти про чисельність, успішність і рух учнів.  

Генеральні плани будівництва шкіл (1947). Документи про будівництво Голопристанської середньої 
школи № 2 (1946-1947).  

Звіти про виконання кошторисів видатків, чисельність працівників, фонд зарплати.  

Ф.Р-2141 Фінансовий відділ виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 597; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 597; 1944-1969 рр. 

Бюджети району, звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого 
бюджету. Документи про реєстрацію сільгоспколективів, промислових артілей, заготконтор, споживчих 
товариств. 

Бюджетний сектор (інспекція бюджету) 
Документи до складання, звіти, доповіді про виконання бюджетів району. 
Сектор (інспекція) державних доходів 

Плани заходів із забезпечення збору податків, звіти про їх нарахування і надходження. Плани 
заготівель і закупівель сільгосппродуктів, звіти про виконання обов’язкових поставок державі. 

Сектор (інспекція) штатів 
Списки, штатні розписи, кошториси видатків, документи про реєстрацію установ і організацій. 
Бухгалтерія 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Документи з кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Місцевий комітет профспілки 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-2143 Відділ торгівлі виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 2; 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944-1948 рр. 

Накази завідувача. Облікові і звітні документи по ринках району (1944). 
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Ф.Р-2145 Виконавчий комітет Голопристанської селищної ради депутатів трудящих, смт Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 95; 1946-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 95; 1946-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу, акт перевірки 
роботи селищної ради (1949). Документи про проведення соцзмагань.  

Довідки про працевлаштування репатріантів та демобілізованих (1948).  
Довідка про економічний стан селища (1957). Рішення, довідки про виділення ділянок під 

індивідуальне будівництво (1957-1958).  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи зустрічей кандидатів у депутати ради з виборцями, статистичний звіт про підсумки 

виборів (1953). Списки кандидатів та обраних депутатів. 

Ф.Р-2146 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Голопристанського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 515; 1934-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 499; 1934-1969 рр. 

Бехтерська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетарська праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність (1934-1941). 
Особові рахунки колгоспників (1944).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний степ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІІ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Великокардашинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перша п’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 

Акт про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Особові рахунки колгоспників (1944). 
Гладківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заможне життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1943-1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Голопристанська міська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «12-річчя Жовтня» 

Статут (1935). Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Особові рахунки колгоспників (1944). 
Риболовецька артіль (колгосп) «Хвиля революції» 

Списки, особові рахунки колгоспників (1944). 
Долматівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акт про збитки, завдані під час нацистської окупації (1944).  
Особові рахунки, відомості розрахунків з колгоспниками (1945).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Земельна шнурова книга (1942). 
Списки колгоспників та членів їх сімей (1945), особові рахунки колгоспників (1944-1946). 
Краснозам’янська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комінтерн» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Малокардашинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Малокопанівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Новозбур’ївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки, акти перевірок землекористування (1946), книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Агрокультура» 

Протоколи засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Особові рахунки колгоспників (1944). 
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Новофедорівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Шевченка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Рух до комуни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Особові рахунки колгоспників (1944). 
Облойська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «До кращого життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Олексіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Стаханова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Пам’ятнянська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний лан» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Старозбур’ївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Воля» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Старокардашинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Рибальченська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Чулаківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 

Опис 2 
Справ: 16; 1937-1941 рр. 

Голопристанська сільська рада 
Риболовецька артіль (колгосп) «Хвиля революції» 

Відомості нарахування та видачі зарплати, матеріалів зі складу. 
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Ф.Р-2177 Редакція районної газети «Південна Комуна», смт Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонської області 
Справ: 7; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944 р. 

Вступний баланс. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 2; 1945 р. 

Квартальні баланси. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 3; 1946 р. 

Накази, вказівки Херсонського обласного управління у справах поліграфічної промисловості, 
видавництва і книжкової торгівлі. 

Квартальні баланси. Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2179 Бехтерський сільськогосподарський технікум, с. Бехтери Голопристанського району 
Херсонської області 
Справ: 9; 1943-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1943-1944 рр. 

Накази начальника. Особові рахунки працівників (1944). 

Опис 2 
Справ: 7; 1944-1946 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань державної кваліфікаційної комісії. 
Фінансовий звіт за 1945 рік. Особові рахунки працівників (1945). 

Ф.Р-2184 Виробничо-трудова кооперативна артіль інвалідів «Шлях Ілліча», смт Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 36; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1944-1952 рр. 

Статути (1944, 1948).  
Листування з Херсонською облкоопінспілкою, Голопристанським райвиконкомом про 

працевлаштування інвалідів, планування роботи, виконання виробничих планів та норм виробітку.  
Протокол, акт передачі житлових будівництв (1947). Фінансові плани, титульні списки, кошториси, 

звіти про фінансово-господарську діяльність, баланси. 
Відомості на видачу зарплати працівникам (1944). 

Ф.Р-2187 Голопристанська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 159; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 159; 1944-1960 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених пайщиків, постанови правління.  
Статистичні звіти про товарообіг, торгову мережу, чисельність працівників, фонд зарплати. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-2195 Курорт «Гопри», м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 135; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 135; 1944-1964 рр. 

Протоколи загальних зборів. Лікувально-виробничі плани, доповіді про роботу, листування з 
Міністерством охорони здоров’я УРСР, Головним курортним управлінням УРСР про лікування хворих, 
історію курорту, з фінансових питань. 

План проведення топографо-гідрологічного дослідження озера Солоне (1950). 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, фонд зарплати. Кошториси видатків, 

звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 

Ф.Р-2197 Голопристанський автомобільний загін Херсонського відділу «Союззаготтранс», 
смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 3; 1945-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1945 р. 

Накази по автозагону. 

Опис 2 
Справ: 2; 1946 р. 

Накази по автозагону. Касова книга. 

Ф.Р-2198 Голопристанська автотранспортна контора Херсонського міжобласного автомобільного 
тресту, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 4; 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1946-1949 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2199 Радянське господарство (радгосп) «Південний», с. Садове Голопристанського району 
Херсонської області 
Справ: 120; 1943-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 120; 1943-1958 рр. 

Накази, постанови, інструкції РНК СРСР, Головного управління хутряного господарства СРСР. 
Виробничо-фінансові плани, плани розвитку тваринництва і рослинництва, звіти про їх виконання. 

Акти, журнали польової апробації.  
Документи про капітальне будівництво (1949-1950), титульний список, акти приймання-передавання 

будівель і споруд (1958). Технічний паспорт зрошувальної системи (1952).  
Відомості про наявність лісозахисних смуг (1953). 
Штатні розписи, статистичні звіти про рух кадрів, списки спеціалістів. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2206 Голопристанська районна нотаріальна контора, с. Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонської області 
Справ: 7; 1944 р. 

Опис 1 
Справ: 7; 1944 р. 

Договори про відчуження домоволодінь, підтвердження свідків. 
Реєстри нотаріальних дій. 
Фінансові звіти. 

Ф.Р-2207 Народний суд 1-ї дільниці, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 136; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1944 р. 

Кримінальні справи. 
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Опис 2 
Справ: 94; 1945 р. 

Кримінальні справи. 

Ф.Р-2208 Херсонська біологічна фабрика Головного управління по виробництву біопрепаратів 
(Головбіопром) Наркомату землеробства СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 4; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1944-1945 рр. 

Накази директора.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність. Відомості на видачу зарплати працівникам (1945). 

Ф.Р-2209 Херсонська обласна база постачання і збуту Херсонського обласного тресту маслоробної і 
молочної промисловості («Маслопром»), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 20; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1945-1954 рр. 

Накази по базі. 
Штатний розпис, кошторис видатків на 1948 рік, баланси, звіт про фінансово-господарську діяльність 

за 1946 рік. 
Особові справи, особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2210 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 267; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 229; 1944-1956 рр. 

Накази Уповноваженого. 
Відділ заготівель і закупівель картоплі, плодоовочевих і технічних культур 

Накази Наркомату і Міністерства заготівель СРСР. 
Плани заготівель овочів і технічних культур, відомості про їх виконання, постачання зерна державі. 
Звіти районних управлінь сільського господарства про врожайність сільгоспкультур, документи про 

визначення врожайності.  
Відділ заготівель продуктів тваринництва 

Накази Наркомату і Міністерства заготівель СРСР. 
Плани заготівель і закупівель продуктів тваринництва. 
Відділ обліку та звітності 

Звіти про виконання планів постачання, вручення зобов’язань на постачання державі овочів, 
продуктів рільництва та тваринництва. 

Відділ кадрів 
Списки районних уповноважених. Листування з Міністерством заготівель СРСР про комплектування, 

облік та розподіл кадрів. 
Бухгалтерія 

Звіти про виконання кошторисів видатків обласного та районних уповноважених. 

Опис 2 
Справ: 34; 1944-1955 рр. 

Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 4 
Справ: 9; 1944-1945, 1947-1948, 1952 рр. 

Постанови, вказівки РНК УРСР, Ради Міністрів УРСР, Міністерств заготівель СРСР і УРСР, 
Херсонського облвиконкому. 
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Ф.Р-2212 Великолепетиська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 
Справ: 857; 1943-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 857; 1943-1986 рр. 

Накази начальника (1950).  
Доповідні записки про роботу інспекторів. Статистичні звіти про підсумки сівби, облік і розміри 

посівних площ, наявність зрошуваних земель, стан тваринництва, кількість худоби в господарствах, 
наявність і технічний стан сільгосптехніки, наявність плодово-ягідних насаджень, заготівлю та 
закупівлю сільгосппродуктів, виконання планів капіталовкладень, наявність промислових підприємств 
та виробництво продукції ними, стан автотранспорту та зв’язку, чисельність, склад і рух населення, 
наявність житлового фонду в сільській місцевості, роботу навчальних та культурних закладів, виконання 
планів з праці, чисельність адмінперсоналу та фонд зарплати. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансову діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, колективні договори. 

Ф.Р-2213 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великолепетиському району, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 12; 1944-1948, 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1944-1948, 1950-1952 рр. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2214 Великолепетиський млин № 6 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського 
млинарства, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 3; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1944-1946 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2215 Великолепетиська районна нотаріальна контора, с. Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 1; 1946 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1946 р. 

Свідоцтво на право спадкування. 

Ф.Р-2216 Виконавчий комітет Великолепетиської районної ради народних депутатів, смт Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 1090; 1924, 1926-1931, 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 1068; 1944-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, комісії у справах неповнолітніх, 
адміністративної комісії. Рішення виконкому, розпорядження голови.  

Плани роботи, довідки, доповіді про роботу місцевих рад, громадських організацій, товариських 
судів, закладів освіти та охорони здоров’я, організаційно-масову роботу.  

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань.  
Статистичні звіти про роботу рад, постійних комісій, склад районної і сільських рад (1945). 
Протоколи засідань виконкомів сільрад (1944-1946), списки членів постійних комісій сільрад (1946). 
Документи про нагородження громадян району, списки нагороджених багатодітних матерів (1954). 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи звітно-виборчих, загальних профспілкових зборів, засідань місцевкому. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 18; 1948-1955 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Плани розвитку сільського господарства.  
Відомості про чисельність і працевлаштування репатріантів (1948), листування з облвиконкомом про 

розшук їх родичів (1950). Списки розстріляних у роки ВВВ (1953). 

Опис 3 
Справ: 4; 1924, 1926-1931 рр. 

Протоколи І безпартійної селянської конференції, районних конференцій КНС, допризовної молоді, 
сходу громадян с. Костянтинівка (1924). 

Звіти про роботу райвиконкому. 
Статистичні звіти про чисельність робочої сили та військовозобов’язаних, наявність фуражу і 

хлібопродуктів на МТС (1931). 

Ф.Р-2217 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великолепетиської районної ради 
депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 256; 1944-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1944-1947 рр. 

Рішення, накази, вказівки РНК УРСР, Міністерства освіти УРСР, Херсонського обласного і 
Великолепетиського районного виконкомів, обласного відділу народної освіти. 

Опис 2 
Справ: 252; 1945-1972 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому.  
Протоколи нарад директорів шкіл.  
Мережа шкіл. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників шкіл, чисельність і успішність учнів, стан 

навчально-виховної роботи, роботу дитячих садків і позашкільних закладів. Плани, звіти про підготовку 
шкіл до нового навчального року. Документи про проведення соцзмагань.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти шкіл про фінансово-господарську діяльність, виконання 
планів з праці. Списки нагороджених працівників освіти. 

Ф.Р-2219 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великолепетиського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 416; 1943-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 416; 1943-1964 рр. 

Великолепетиська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Селянин» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Дніпрянська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Запорізька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку членів артілі та членів їх сімей (1948). 
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Зеленівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вогник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність за 1943-1944 роки. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1944 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях свободи» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Катеринівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Молода гвардія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Молот» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Українець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Колгосп ім. ХХ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Малолепетиська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Праця комунарів» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1944 рік. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948).  
Колгосп «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Воровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1944 рік. 
Миколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1944 рік. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1949, 1951-1952).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1949 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1944, 1947-1948). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1944 рік. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1947, 1949-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Острівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Степовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1947). 
Рубанівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Схід» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1951, 1959). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХІХ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-2220 Обласні ремонтно-механічні майстерні Херсонського обласного тресту маслоробної і 
молочної промисловості («Маслопром»), м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 19; 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1949-1953 рр. 

Наказ тресту «Маслопром» про відкриття, положення про майстерні (1949).  
Накази начальника. Паспорт майстерень.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти з праці та зарплати.  
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2221 Херсонський склотарний завод госпрозрахункового виробничого об'єднання «Укрскло» 
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1076; 1940, 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 919; 1940, 1944-1985 рр. 

Документи про передачу заводу в підпорядкування Наркомату харчової промисловості СРСР (1940). 
Секретар 

Накази, розпорядження директора. 
Плановий відділ 

Промислово-фінансові плани, плани, звіти про виробництво продукції, плани з праці. Виробничо-
технічні показники роботи заводу, госпрозрахункові плани, показники роботи цехів. Калькуляції на 
виготовлення продукції, аналізи її собівартості. Документи про проведення соцзмагань. 

Відділ праці та зарплати 
Накази, розпорядження директора. 
Звіти про виконання норм виробітку, планів з праці. Документи про роботу групи економічного 

аналізу (1965). 
Колективні договори, відомості про їх виконання.  
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Виробничо-технічний відділ 
Протоколи технічних нарад, засідань технічної ради, загальнозаводських оглядових комісій з 

винахідництва. Виробничо-технічні звіти. 
Документи про стан охорони праці та техніки безпеки. 
Звіти про використання палива та електроенергії. 
Протоколи, звіти, довідки, акти, розрахунки впровадження рацпропозицій і винаходів. Документи 

про впровадження нової техніки. 
Відділ капітального будівництва 

Відомості про виконання планів капітального будівництва. Документи про приймання в 
експлуатацію житлового будинку (1955). 

Відділ головного механіка 
Звіти про використання виробничого обладнання. Акти приймання в експлуатацію газогенераторних 

установок (1952). 
Відділ постачання 

Звіти про надходження, витрати та залишки сировини, матеріалів. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами, їх чисельність, підготовку та рух. Плани підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. Характеристики передовиків виробництва. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виробничо-фінансову діяльність, виконання планів 

капітального будівництва, з праці.  
Положення про монтажне управління (1954). 

Опис 2 Заводський комітет профспілки 
Справ: 157; 1945-1985 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань завкому. 
Плани роботи. Колективні договори, відомості про виконання договорів і соцзобов’язань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-2222 Дільничні народні слідчі Херсонського округу (ОАФ) 
Справ: 30; 1921-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1921-1933 рр. 

Кримінальні справи. Особові справи секретарів (1924). 

Ф.Р-2224 Херсонська обласна спеціалізована поліклініка обласного лікувально-санітарного 
управління при Херсонському обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 11; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1944-1946 рр. 

Наказ, рішення Херсонської обласної ради, обласного відділу охорони здоров'я про роботу 
поліклініки (1946). 

Баланс основної діяльності (1945).  
Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Списки, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2225 Херсонське обласне управління промисловості будівельних матеріалів Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 213; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 152; 1944-1960 рр. 

Секретар 
Накази начальника (1944-1946). Протоколи виробничих нарад.  
Акт про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Анкети Всесоюзного перепису установ і підприємств місцевої промисловості (1944).  
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Плановий відділ 
План розвитку підприємств на 1951-1955 роки. Плани випуску продукції, капітального будівництва, з 

праці, звіти про їх виконання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові плани підвідомчих підприємств. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи виробничо-технічних нарад.  
Виробничо-технічні паспорти підвідомчих підприємств (1948). 
Титульні списки об’єктів капітального будівництва. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність управління та 
підвідомчих підприємств. 

Відділ кадрів 
Звіти про роботу з кадрами. Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 15; 1944, 1946-1959 рр. 

Накази, вказівки Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР про створення формувань 
МППО на підприємствах, посилення охорони будівельних об’єктів, зберігання вибухових речовин, 
проведення інвентаризації державних та мобілізаційних резервів, постачання будівельних матеріалів, 
будівництво об’єктів. 

Плани випуску валової продукції на 1950 рік.  
Звіти про чисельність військовозобов’язаних (1958-1959). 

Опис 4 
Справ: 46; 1947-1960 рр. 

Накази начальника з особового складу, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам. 

Ф.Р-2226 Судовий виконавець 10-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1929-1930 рр. 

Акт ревізії. Листування з Херсонським окружним судом про розгляд судових справ. 

Ф.Р-2231 Херсонський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 192; 1943-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1943-1945 рр. 

Постанови, вказівки, резолюції конференцій ВЦРПС, ЦК профспілки, президії обкому (1944).  
Протоколи засідань президії, плани, доповідь про роботу.  
Звіти про виконання профбюджетів. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 183; 1946-1955 рр. 

Постанови, інструкції, плани роботи ЦК профспілки.  
Протоколи профспілкових конференцій, засідань обласного, районних, місцевих комітетів 

профспілки. 
Довідки, відомості про стан роботи, акти ревізій фінансово-господарської діяльності районних і 

місцевих комітетів. Звіти про виконання профбюджетів.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
Бухгалтерія 

Особові рахунки працівників (1953-1954), картотека рахунків профбюджету та соцстрахування. 
Наглядові справи 

Наглядові справи районних, місцевих комітетів (1955). 
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Ф.Р-2232 Благодатно-Степанівське поштово-телеграфне відділення Чорноморського округу 
народного зв'язку, с. Благодатне Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської 
губернії 
Справ: 2; 1918-1919, 1923-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1918-1919, 1923-1924 рр. 

Циркуляри управлінь Одеського поштово-телеграфного округу (1918-1919), Чорноморського округу 
народного зв’язку (1923-1924). 

Ф.Р-2233 Херсонське обласне управління ремонтних підприємств Головного управління ремонтних 
підприємств УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 192; 1953-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1953-1955 рр. 

Накази, вказівки Головного управління ремонтних підприємств УРСР. Накази по управлінню.  
Промфінплани, зведені звіти управління, кон’юнктурний огляд.  
Титульні списки, доповідні записки про будівництво майстерень. Технічні креслення, акти 

випробування двигунів.  
Акти приймання-передавання, кошториси видатків, штатні розписи міжрайонних майстерень капремонту.  
Списки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 148; 1953-1958 рр. 

Накази, вказівки Головного управління ремонтних підприємств. Накази по управлінню. 
Положення про міжрайонну майстерню капремонту. 
Техпромфінплани, звіти, кошториси фінансування капіталовкладень. Акти ревізій основної 

діяльності управління, міжрайонних майстерень.  
Особові листки з обліку кадрів, відомості на видачу зарплати працівникам управління. 
Колективні договори, акти перевірок їх виконання. 

Ф.Р-2234 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 6 Українського республіканського 
тресту «Консервбуд», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 14; 1944-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944-1947 рр. 

Секретаріат 
Накази, розпорядження начальника (1944-1945). Списки премійованих працівників. 
Відділ кадрів 

Список, відомості про прийом на роботу працівників. 
Бухгалтерія 

Фінансові звіти. Відомості на видачу зарплати працівникам (1944-1945). 

Ф.Р-2235 Херсонська будівельна дільниця № 3 Всесоюзного будівельно-монтажного тресту 
«Азчорриббуд» Міністерства рибної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 10; 1946-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1946-1951 рр. 

Накази по дільниці (1949). Списки, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2236 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонбджілпром», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 433; 1944-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 433; 1944-1995 рр. 

Накази, вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, Українського республіканського 
управління бджільництва, Херсонського обласного управління сільського господарства. 
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Накази начальника, директора (1983-1984, 1986, 1988-1995). Акти приймання-передавання справ при 
зміні керівництва. 

Плани роботи, звіти про заготівлю та реалізацію меду, цукру, воскосировини, довідки про стан 
бджільництва. Акти весняних та осінніх ревізій пасік.  

Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, документи про підготовку 
спеціалістів із бджільництва. Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2237 Президія Херсонської обласної колегії адвокатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 463; 1944-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 454; 1944-1978 рр. 

Протоколи засідань президії, зборів адвокатів області, семінарів. Розпорядження голови (1948).  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу президії та юридичних консультацій, юридичне 

обслуговування підприємств та організацій. Аналізи, узагальнення, акти обстеження, перевірки роботи 
адвокатів, юридичних консультацій. Листування з Міністерством юстиції УРСР про роботу колегії.  

Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою, списки адвокатів 
області.  

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти приймання-передавання 
юридичних консультацій. 

Опис 2 
Справ: 9; 1988-1993 рр. 

Проект, основні положення статуту (1993). Постанови загальних (1990), звітно-виборчих (1993) 
зборів адвокатів.  

Статистичні звіти про виконання планів реалізації платних послуг населенню (1988-1989). Фінансові 
звіти юридичних консультацій (1992).  

Особові справи голови, заступника голови президії. 

Ф.Р-2238 Херсонський комбінат промислового будівництва «Херсонпромбуд» Міністерства 
промислового будівництва УРСР і його об'єднаний комітет на будівництві, м. Херсон Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 1624; 1946-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 737; 1947-1972 рр. 

Секретаріат 
Накази, розпорядження Головного будівельного управління Південного району СРСР, Херсонського 

будтресту № 45, тресту «Херсонбуд». Накази по УНР-101 (1948-1949). 
Плановий відділ 

Плани будівельних і ремонтних робіт, з праці. Штатні розписи, кошториси видатків. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи виробничих, технічних нарад.  
Акти здачі об’єктів в експлуатацію.  
Документи про раціоналізацію та винахідництво, впровадження нової техніки в будівництво, 

підвищення рівня продуктивності праці. 
Відділ головного механіка 

Звіти про механізацію будівництва, проведення зварювальних робіт. 
Відділ праці та зарплати 

Плани організаційно-технічних заходів. Колективні договори, довідки про виконання договорів, 
планів з організації праці та зарплати, підвищення продуктивності праці, соцзобов’язань. 

Відділ кадрів 
Звіти про роботу з кадрами, плани підготовки та підвищення їх кваліфікації. Статистичні звіти про 

чисельність, списки працівників (1949). 
Бухгалтерія 

Протоколи засідань балансової комісії. Звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти 
документальних ревізій підвідомчих організацій. Акт приймання-передавання БМУ-8 зі складу тресту 
«Арктикбуд» до складу будтресту № 45 (1956). 
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Опис 2 Об’єднаний будівельний комітет профспілки працівників будівництва та 
промбудматеріалів 
Справ: 320; 1953-1985 рр. 

Протоколи звітно-виборчих, загальних профспілкових зборів, засідань будкому, комісії з охорони 
праці. Довідки про стан охорони праці та техніки безпеки, виконання соцзобов’язань. 

Колективні договори, документи про їх виконання.  
Показники виконання плану підприємствами тресту (1960). Характеристики передовиків 

виробництва. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти тресту та підпорядкованих організацій.  
Відомості нарахування зарплати членам будкому (1954, 1965). 

Опис 3 
Справ: 77; 1946-1972 рр. 

Наказ про ліквідацію УНР-101 та утворення будтресту № 45 (1949).  
Генеральні плани розвитку м. Херсон на 1958, 1961 роки. Звіт про інженерно-геологічні дослідження 

територій підприємств (1949-1950).  
Плани будівельно-монтажних робіт, звіти про їх виконання, креслення об’єктів.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 490; 1973-1983 рр. 

Секретар 
Накази, розпорядження начальника (1973-1983). 
Плановий відділ 

Плани будівельно-монтажних, субпідрядних робіт, статистичні звіти про виробництво продукції. 
Штатні розписи, плани, звіти з праці, будівельно-фінансові плани комбінату «Херсонпромбуд» і 

підвідомчих організацій.  
Відділ праці та зарплати 

Відомості про підвищення продуктивності, впровадження наукової організації праці, проведення 
соцзмагань. 

Виробничий відділ 
Відомості про економію будівельних матеріалів. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капіталовкладень. Акти приймання в експлуатацію об’єктів. 
Технічний відділ 

Кошториси, звіти про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій. 
Документи нормативно-дослідної станції 

Плани, звіти, кон’юнктурні огляди роботи комбінату. 
Економічна лабораторія 

Протоколи засідань технічної ради, ради сприяння економічній освіті. 
Економічний аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. 
Навчально-курсовий комбінат 

Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 
Фінансовий відділ 

Фінансові плани. 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність комбінату та підвідомчих організацій. 

Ф.Р-2239 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3479; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 1355; 1944-1963 рр. 

Секретар (канцелярія) 
Рішення Херсонського облвиконкому. Накази, розпорядження завідувача (1953). 
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Сектор шкіл (шкільний відділ) 
Накази, розпорядження завідувача (1951-1952). 
Плани, звіти райвідділів освіти, сільських шкіл про навчально-виховну роботу, військово-фізичну 

підготовку. Плани, звіти про роботу шкіл сільської та робітничої молоді. Звіти про роботу Херсонського 
інституту удосконалення кваліфікації вчителів (1946, 1948), Бериславського (1947) і Херсонського 
(1948, 1953, 1956) педучилищ. 

Мережа шкіл (1951), плани її розвитку. Списки технікумів області (1945).  
Документи про проведення обласних шкільних спартакіад. 
Дошкільний сектор (відділ дошкільного виховання) 

Акти обстеження роботи, відомості про мережу дитсадків, організацію колгоспних сезонних 
дитсадків (1949-1950), чисельність вихованців. 

Відомості про педагогічних працівників. 
Сектор (відділ) дитячих будинків 

Рішення облвиконкому. Звіти про роботу, акти обстеження стану навчально-виховної роботи в 
дитбудинках (1946-1947). 

Плановий відділ 
Бюджети області з народної освіти. Відомості про виконання місцевих бюджетів закладами народної 

освіти (1944, 1947, 1951-1953). 
Відомості про наявність та дату побудови закладів освіти (1946). Мережа шкіл по районах (1950), 

документи про її розвиток (1951-1952). 
Статистична група 

Звіти про мережу та роботу дитсадків, дитбудинків, шкіл і курсів з підготовки спеціалістів, шкіл 
робітничої молоді, масових бібліотек, шкіл з ліквідації неписьменності. 

Статистичні звіти про кількість шкіл, класів та учнів, підсумки навчально-виховної роботи, 
чисельний та якісний склад педкадрів, фонд зарплати. 

Будівельний відділ 
Титульні списки капіталовкладень на відновлення (1948) та будівництво (1953-1954) шкіл. Ліміти 

фінансування капітального будівництва (1951). 
Відділ кадрів 

Особові справи (1944), характеристики, документи про нагородження працівників освіти. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, виконання планів 
капіталовкладень. 

Опис 2 
Справ: 145; 1963-1965 рр. 

Відділ народної освіти виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1963-1964) 
Канцелярія 

Накази завідувача. 
Плани, довідки, відомості про роботи шкіл і дошкільних закладів, боротьбу з дитячою 

безпритульністю. 
Плановий відділ 

Народногосподарський план, бюджет області з народної освіти на 1963 рік. 
Шкільний відділ 

Плани, доповіді, відомості про роботу комісії з народної освіти, культури і спорту, виконання Закону 
про обов’язкову загальну освіту, проведення обласних спартакіад. 

Дошкільний відділ 
Протоколи обласної конференції працівників дошкільних закладів (1964). Довідки, відомості про 

роботу, підсумки проведення громадського огляду роботи дошкільних закладів. 
Статистичний відділ 

Статистичні звіти про наявність шкіл та контингент учнів, готовність шкіл до нового навчального 
року, працевлаштування випускників, роботу позашкільних закладів, дитячих таборів, чисельність та 
склад працівників освіти, виконання планів з праці. 

Відділ кадрів 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою освітою. Розрахунки потреби 

педкадрів. 
Списки, характеристики шкіл-учасниць республіканському конкурсу навчальних закладів (1964). 
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Списки працівників освіти, представлених до нагородження. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету області з народної освіти. 
Відділ народної освіти виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1963-1964) 
Канцелярія 

Плани роботи. Листування з Міністерством освіти УРСР про стан викладання іноземних мов, 
будівництво шкіл. 

Плановий відділ 
Плани розвитку, відомості про мережу шкіл. План з праці. 
Шкільний відділ 

Довідки, відомості про стан навчально-виховної роботи у школах, роботу райвідділів освіти, 
дитбудинків, впровадження передового педагогічного досвіду, організацію харчування у школах, 
санітарно-гігієнічне виховання та медичне обслуговування учнів, покращення побутових умов учителів 
сільських шкіл.  

Відділ дошкільного виховання 
Довідки, відомості про роботу дошкільних закладів, оздоровлення дітей у літній період. 
Статистичний відділ 

Статистичні звіти про наявність середніх, заочних, вечірніх шкіл, контингент, віковий склад та 
успішність учнів, готовність шкіл до нового навчального року, працевлаштування випускників, роботу 
позашкільних закладів, дитсадків, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, виконання 
плану з праці. 

Відділ кадрів 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою освітою. 
Списки, характеристики працівників освіти, представлених до нагородження. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету області з народної освіти. 

Опис 3 
Справ: 30; 1944, 1946, 1948-1957, 1959-1961 рр. 

Накази завідувача. 
Відомості, листування про створення формувань МППО в школах (1946, 1948), стан допризовної 

підготовки (1953-1955), виділення об’єктів для відвідування іноземними делегаціями (1956-1957, 1959). 
Документи про відновлення і облаштування газо- та бомбосховищ. 
Накази, довідки, акти про нещасні випадки серед учнів (1959), листування про попередження та 

проведення заходів з боротьби з нещасними випадками. 
Листування про розшук дітей (1949-1950), списки зниклих дітей (1951). 

Опис 4 
Справ: 520; 1965-1970 рр. 

Канцелярія 
Накази завідувача. 
Плани роботи, відомості про стан освіти в області (1965). 
Плани роботи з підвищення кваліфікації педкадрів. 
Плановий відділ 

Плани розвитку народної освіти в області, плани з праці, виробничого навчання учнів. 
Звіти про виконання бюджету області з народної освіти. 
Шкільний відділ 

Протоколи засідань обласної ради народної освіти, службових нарад. 
Відомості про проведення обласних конференцій вчителів, розвиток мережі шкіл, готовність шкіл до 

нового навчального року, стан навчально-виховної роботи, організацію харчування в школах, 
проведення обласних олімпіад, спартакіад. 

Звіти про роботу обласних станцій дитячої екскурсійно-туристичної (1966), юних техніків (1966, 
1969) та юних натуралістів (1969), Бериславського педучилища (1969). 

Дошкільний відділ 
Відомості про наявність дошкільних закладів (1965, 1967), стан виховної роботи, медичне 

обслуговування, харчування, оздоровлення, фізичне виховання дітей.  
Документи про роботу педагогічних класів з підготовки вихователів. 
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Статистичний відділ 
Статистичні звіти про роботу шкіл, наявність початкових, восьмирічних, середніх, заочних шкіл, 

шкіл робітничої молоді, шкіл-інтернатів, позашкільних і дошкільних закладів, віковий склад, успішність 
учнів, їх розподіл за мовами навчання, працевлаштування випускників, чисельність працівників освіти, 
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 

Будівельний відділ 
Плани, титульні списки, довідки, відомості про капітальне будівництво. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою. Відомості про навантаження 
вчителів. 

Документи про присвоєння звання «Заслужений вчитель УРСР», нагородження відзнаками 
Міністерства освіти УРСР (1966). Списки, характеристики представлених до нагородження. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету області з народної освіти. 
Місцевий комітет профспілки працівників освіти 

Протоколи засідань, звіти про роботу місцевкому. 

Опис 5 
Справ: 895; 1970-1980 рр. 

Канцелярія (секретар) 
Накази, розпорядження завідувача. Плани роботи.  
Шкільний відділ 

Протоколи засідань, доповіді обласної ради народної освіти. 
Плани розвитку загальної середньої освіти, довідки про стан освіти в області. 
Звіти райвідділів освіти, документи перевірок роботи шкіл.  
Відомості про проведення обласних конференцій вчителів, розвиток мережі шкіл, стан навчально-

виховної роботи та фізичної підготовки, організацію харчування в школах, проведення обласних 
олімпіад, спартакіад, роботу учнівських виробничих бригад, працевлаштування випускників. 

Відомості про роботу батьківських університетів педагогічних знань (1971-1972), народного 
університету педагогічних знань (1974-1976, 1978-1980), дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Дошкільний відділ 
Плани роботи інспекторів дошкільного виховання.  
Мережа дошкільних закладів (1973, 1976). Довідки, відомості про роботу дошкільних закладів в 

області, оздоровлення дітей під час канікул. 
Плановий відділ 

Плани розвитку народної освіти в області, плани з праці. 
Бюджети області з народної освіти, звіти про їх виконання. 
Статистична група 

Статистичні звіти про роботу шкіл, позашкільних і дошкільних закладів, наявність початкових, 
восьмирічних, середніх, заочних, вечірніх шкіл, шкіл робітничої та селянської молоді, профтехучилищ, 
готовність шкіл до нового навчального року, чисельність працівників освіти та учнів, підготовку та 
підвищення кваліфікації кадрів. 

Будівельний відділ 
Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва. Переліки об’єктів, споруджених у 1970 році. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою. Документи про нагородження 
працівників освіти, підготовку кадрів. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Місцевий комітет профспілки працівників освіти 

Протоколи засідань, звіти про роботу місцевкому. 

Опис 6 
Справ: 534; 1981-1988 рр. 

Секретар 
Накази завідувача. Плани роботи. 
Плановий відділ 

Плани розвитку народної освіти, економічного розвитку в галузі освіти. Плани з праці. 
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Статистичні звіти про роботу шкіл, дитбудинків, дошкільних закладів, підготовку шкіл до нового 
навчального року, успішність учнів, бібліотечний фонд закладів освіти, чисельність і склад працівників 
управління та шкіл. 

Бюджети області з народної освіти, звіти про їх виконання. 
Шкільний відділ 

Протоколи нарад обласної ради з народної освіти, засідань колегії. 
Мережа шкіл. Відомості про розвиток освіти в області, шкільне харчування, літнє оздоровлення 

дітей, роботу дитячих таборів, груп подовженого дня, нагородження випускників золотими медалями, 
стан охорони праці та техніки безпеки, працевлаштування випускників, умови праці й відпочинку 
працівників освіти. Документи перевірок навчально-виховної роботи шкіл. 

Дошкільний відділ 
Документи про роботу шкіл-інтернатів, результати перевірки роботи дошкільних закладів. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельний і якісний склад учителів, підготовку та підвищення кваліфікації 
кадрів. Документи про нагородження працівників освіти. 

Бухгалтерія 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Місцевий комітет профспілки працівників освіти 

Протоколи звітно-виборчих зборів, загальних профспілкових зборів. 

Ф.Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації) 
Справ: 94; 1942-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1942-1943 рр. 

Листи, листівки жителів населених пунктів Херсонщини, примусово вигнаних до Німеччини під час ВВВ. 

Ф.Р-2245 Херсонська паротурбінна електростанція Одеського районного управління 
електростанцій і електричних мереж, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 174; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 174; 1944-1957 рр. 

Виробничо-технічний відділ 
Протоколи технічних нарад. Документи про післявоєнне відновлення електростанції (1945-1948). 

Енергобаланси м. Херсон (1947-1950).  
Документи з охорони праці та техніки безпеки. 
Планово-економічний відділ 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР, Головенерго УРСР та його Одеського 
районного управління. Промислово-фінансові, виробничі плани, плани з праці, звіти, листування з 
райенерго про їх виконання.  

Відділ капітального будівництва 
Титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Документи про будівництво житлового будинку 

для працівників по вул. Червонофлотській в м. Херсон (1950-1954). 
Бухгалтерія 

Фінансові звіти. 

Ф.Р-2253 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Цюрупинського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 460; 1941, 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 460; 1941, 1943-1968 рр. 

Великокопанівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Ленінський шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоні сходи» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Козачелагерська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Культперемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Переможна хвиля» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний інтенсивник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості обліку трудоднів (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості обліку трудоднів (1947). 
Костогризівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка» 

Відомості обліку трудоднів (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ілліча 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Посімейні списки, книга розрахунків з колгоспниками (1945), відомості обліку трудоднів (1944, 

1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новоскадовська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Підстепненська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «МОДР» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акт про збитки, заподіяні під час нацистської 
окупації (1944). 

Подокалинівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Посімейний список колгоспників (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1944-1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Литвинова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників (1946). 
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Пролетарська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перша пролетарка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1945-1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості обліку виконаних робіт і трудоднів (1951). 
Раденська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Раденськ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні під час нацистської 
окупації (1944). 

Посімейні списки (1946), книги розрахунків з колгоспниками (1944-1947).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1944, 1946), обліку трудоднів (1946). 
Сагівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга обліку трудоднів (1944), особові рахунки (1945), книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Солонцівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Передовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Старомаленківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 1 Травня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Посімейний список колгоспників (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Тарасівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба» 

Протоколи засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки переселенців (1952). 
Цюрупинська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева революція» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Посімейні списки колгоспників (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Цюрупи 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-2294 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2318; 1944-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 1035; 1944-1962 рр. 

Загальний відділ 
Накази завідувача. 
Положення про обласний інститут фізичних методів лікування (1944), медичні заклади. 
Лікувально-профілактичний сектор 

Постанови обласної надзвичайної протиепідемічної комісії. 
Стенограми, протоколи з’їздів, конференцій, нарад медичних працівників.  
Плани, звіти, відомості про роботу обласного та районних відділів, лікувально-профілактичну, 

санітарно-просвітню роботу. Довідки про медичне обслуговування населення. 
Сектор медичної статистики 

Статистичні звіти про роботу міських, районних відділів охорони здоров’я, наявність і кадрове 
забезпечення медичних закладів, лікувально-профілактичну роботу, використання ліжкового фонду. 
Розроблювальні таблиці до статистичних звітів. 

Планово-фінансовий сектор 
Плани розвитку мережі, показники діяльності медичних закладів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджетів області з охорони здоров’я. 
Епідеміологічний сектор 

Кон’юнктурні огляди, звіти про боротьбу з інфекційними захворюваннями. 
Сектор охорони материнства та дитинства 

Звіти про роботу дитячих медичних закладів, педіатричної служби, лікувально-профілактичну, 
медико-санітарну роботу, надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. Довідки про 
організацію та роботу колгоспних і радгоспних ясел. 

Інженер-будівельник 
Звіти про будівництво медичних закладів, акти приймання в експлуатацію об’єктів. 
Сектор кадрів 

Штатні розписи, звіти про чисельність, склад, рух, підвищення кваліфікації кадрів.  
Документи про передачу обласного аптекоуправління у підпорядкування відділу (1960). 
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність відділу та медичних закладів. 

Опис 2 
Справ: 149; 1943-1983 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, рішення Херсонського облвиконкому. Накази 
завідувача відділу, постанови обласної надзвичайної протиепідемічної комісії. 

Звіти, відомості про наявність і дислокацію медичних закладів, санітарно-епідеміологічний стан в 
області, лікувально-профілактичну роботу, дослідження радіоактивності середовища, роботу 
радіологічної групи, проведення профілактичних заходів проти захворювань. 

Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР про надання терапевтичної допомоги 
населенню, будівництво медичних закладів, стан захворюваності населення. 
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Опис 3 
Справ: 571; 1963-1971 рр. 

Канцелярія 
Накази завідувача. Стенограма обласної наради працівників охорони здоров’я (1967). 
Лікувально-профілактичний сектор 

Протоколи лікарських конференцій, засідань медичної ради.  
Плани санітарно-протиепідемічних заходів, звіти медичних закладів про лікувально-профілактичну 

роботу. Довідки про розвиток охорони здоров’я, наявність кадрів, стан медичного обслуговування 
населення. Акти про підсумки перевірок роботи лікарень. Кон’юнктурні огляди роботи окремих 
медичних служб. 

Сектор охорони материнства та дитинства 
Звіти про роботу дитячих медичних закладів, санітарно-просвітню роботу у закладах освіти. 

Документи про стан акушерсько-гінекологічної, педіатричної служб. 
Довідки, акти обстеження роботи дитбудинків і ясел. 
Статистичний сектор 

Статистичні звіти про мережу медичних закладів, роботу лікарень, дитячих постійних ясел, 
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікувально-профілактичну роботу, виконання планів з праці, 
чисельність та фонд зарплати. 

Планово-фінансовий сектор 
Плани розвитку охорони здоров’я, бюджети області з охорони здоров’я. Звіти про виконання планів з 

праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, тарифікаційні списки, статистичні звіти медичних закладів про 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, розподіл працівників за посадами. 
Сектор капітального будівництва 

Звіти, довідки про виконання планів капітального будівництва, капіталовкладень, введення в 
експлуатацію об’єктів і потужностей. 

Сектор кадрів 
Звіти медичних закладів про чисельність працівників, їх розподіл за віком, освітою, стажем роботи. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Профспілковий комітет 

Документи про роботу профкому. 

Опис 4 
Справ: 563; 1979-1989 рр. 

Секретар 
Накази завідувача. Протоколи засідань колегії, медичної ради. 
Сектор лікувально-профілактичної допомоги населенню 

Відомості про організацію медичного обслуговування населення, роботу лікувальних закладів. 
Сектор лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям 

Звіти про роботу дитячих санаторіїв, довідки про медичне обслуговування в дошкільних закладах, 
школах-інтернатах, утримання дітей у дитбудинках, стан акушерсько-гінекологічної допомоги. 

Плановий сектор 
Бюджети області з охорони здоров’я. Кошториси видатків медичних закладів, плани граничних 

асигнувань, з праці. 
Сектор кадрів 

Довідки про роботу з кадрами, відомості про підвищення їх кваліфікації. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових 
установ, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 744; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1944 р. 

Постанови, плани роботи ЦК профспілки працівників початкової та середньої школи УРСР, 
листування з ним про скликання республіканської наради, стан звітності шкіл.  
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Протоколи І обласної профспілкової конференції, засідань оргбюро. 
Зведений звіт про виконання профбюджету.  
Відомості на видачу зарплати працівникам обкому. 

Опис 2 
Справ: 8; 1945 р. 

Постанови, плани роботи ЦК профспілки, листування з ним про організацію семінарів, надання 
роботи демобілізованим. 

Протоколи засідань пленуму, президії. 
Плани, звіти, доповіді про роботу. 
Зведений звіт про виконання профбюджету.  
Відомості на видачу зарплати працівникам обкому. 

Опис 3 
Справ: 729; 1946-1983 рр. 

Постанови ВЦРПС, ЦК профспілки. 
Стенограми, протоколи обласних, районних конференцій, засідань пленумів, президії обкому. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу обласного, районних комітетів профспілки. Звіти про 

роботу піонерських таборів, надання путівок до баз відпочинку та санаторіїв. Документи про стан 
виховної роботи в навчальних закладах області, житлово-побутові умови вчителів і студентів, 
громадське харчування, спортивну роботу, відпочинок і оздоровлення дітей, будівництво шкіл і 
навчальних закладів, роботу Будинку вчителя, організацію і проведення навчання профактиву, 
підвищення кваліфікації вчителів, проведення соцзмагань, охорону праці. 

Списки, характеристики працівників освіти, представлених до нагородження. Анкети учасників 
профспілкових конференцій. 

Звіти про виконання профбюджетів, по коштах соцстрахування. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності обласного, районних комітетів профспілки. 

Ф.Р-2304 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новотроїцького району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 776; 1943-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 776; 1943-1971 рр. 

Вознесенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Індустрія» 

Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Свобода» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками (1944, 1946, 1948-1949), обліку трудоднів (1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Володимиро-Іллінська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку трудоднів (1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків (1944-1945), журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Книги розрахунків з колгоспниками (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Суворова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Воскресенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний боєць» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників (1946-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів. 
Горностаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зелений гай» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Посімейні списки (1944), книги розрахунків (1944-1950), відомості обліку трудоднів (1944, 1946), 

журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків (1944, 1948, 1950), відомості обліку трудоднів (1944, 1947, 1949-1950), журнал 

обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків (1947-1949), відомості обліку трудоднів (1946-1950), журнал обліку колгоспників 

та членів їх сімей (1947). 
Громівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комуніст» 

Протоколи загальних зборів. 
Книги розрахунків (1947-1948, 1950), журнал обліку колгоспників (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків (1945-1950), відомості обліку трудоднів (1949-1950), журнали обліку колгоспників 

та членів їх сімей (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду 

Протоколи засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Списки колгоспників (1963, 1965, 1968). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків (1946-1950), відомості обліку трудоднів (1949-1950), журнали обліку колгоспників 

та членів їх сімей (1945, 1950). 
Затиська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки (1945), особові рахунки (1945-1946), книги розрахунків з колгоспниками (1946). 
Захарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Іванівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Посімейний список (1944), книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками (1944-1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Миколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Восход» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Відомості обліку трудоднів (1944-1945, 1949), книги розрахунків з колгоспниками (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості обліку трудоднів колгоспників (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Особові рахунки колгоспників (1945). 
Новомиколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний маяк» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків (1944-1945), журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1945). 
Новомихайлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія» 

Протоколи загальних зборів, засідань ради бригад. 
Новопокровська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень» 

Особові рахунки колгоспників (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новорепівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий світ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новотроїцька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Посімейний список (1946), книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1944-1946). 



 267

Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Профінтерн» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Списки колгоспників (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Росія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, ради бригад. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 26 бакинських комісарів 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 61 загиблого комісара 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками (1943), відомості обліку трудоднів (1943, 1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Особові рахунки колгоспників (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жовтневої революції 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти, довідки про переселення громадян, списки 
переселенців (1953-1955). 

Олександрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Попелацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сергіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «3-й вирішальний» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сиваська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Паризька комуна» 

Протоколи загальних зборів. 
Списки колгоспників (1964). 
Успенівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Селянська газета» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Федорівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Списки передовиків виробництва (1961). 

Ф.Р-2330 Державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного відділення Всесоюзного тресту 
«Агролісорозсадник», с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 11; 1945-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1945-1951 рр. 

Накази, вказівки Одеської контори тресту «Агролісорозсадник». 
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Звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2331 Новотроїцька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Новотроїцьке Новотроїцького району 
Херсонської області 
Справ: 562; 1943-1960, 1965-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 166; 1943-1960 рр. 

Плани роботи. 
Статистичні звіти про підсумки сівби, розміри площ посівів та зрошуваних земель, стан 

тваринництва, виконання планів постачання сільгосппродуктів, товарообігу, наявність сільгосптехніки, 
худоби в господарствах, плодових і ягідних насаджень, підприємств дрібної промисловості, наявність і 
стан житлового фонду в сільській місцевості, чисельність, склад і рух населення. 

Опис 2 
Справ: 396; 1965-1980 рр. 

Доповіді, аналітичні записки за галузями народного господарства та культури. Статистичні звіти про 
роботу промислових підприємств, заготівлю сільгосппродуктів, наявність посадкового матеріалу, хід і 
підсумки сівби, урожайність сільгоспкультур, роботу наявність і роботу транспорту, капіталовкладення, 
виконання планів з капітального будівництва та праці, чисельність, склад і рух сільського населення, 
чисельність і склад працівників, підготовку та підвищення кадрів. 

Ф.Р-2335 Бериславський спеціалізований будівельний трест, м. Берислав Бериславського району 
Херсонської області 
Справ: 14; 1952-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1952-1956 рр. 

Накази управляючого з особового складу, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам. 

Ф.Р-2336 Управління з питань торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 2945; 1944-2000 рр. 

Опис 1 
Справ: 1068; 1944-1962 рр. 

Секретаріат 
Накази, вказівки Наркоматів і Міністерств торгівлі СРСР і УРСР. Накази начальника. 
Планово-економічний відділ 

Плани товарообігу, випуску продукції.  
Відомості про наявність торгової мережі, реалізацію товарів. Кон’юнктурні огляди закладів торгівлі. 

Розрахунки товарного забезпечення. Статистичні звіти про товарообіг, наявність торговельного 
обладнання, виконання плану капіталовкладень, чисельність працівників та фонд зарплати закладів 
торгівлі. 

Положення про колгоспний ринок (1946).  
Штатні розписи, кошториси видатків закладів торгівлі. 
Сектор (відділ) організації торгівлі 

Плани, звіти про розвиток торгової мережі, відомості про її дислокацію. Прейскуранти роздрібних цін.  
Листування з Міністерством торгівлі УРСР про капітальне будівництво, спеціалізацію торгової 

мережі, стан обладнання торговельних приміщень, якість торговельного обслуговування населення.  
Штатні розписи, кошториси видатків, відомості про стан матеріально-технічної бази колгоспних ринків. 
Торговельний відділ 

Статистичні звіти про надходження та продаж товарів. Відомості про ціни на товари. Документи про 
стан капітального будівництва торговельних об’єктів, затвердження якості виробів місцевої 
промисловості. 

Плани розподілу фондів продуктів, фондові сповіщення на окремі види продукції. 
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Довідки про присвоєння розрядів магазинам (1962).  
Сектор з торгівлі промисловими товарами 

Довідки про стан торгівлі в області, статистичні звіти закладів торгівлі про надходження, продаж і 
залишок товарів. Документи про затвердження технічних умов і зразків виробів місцевої промисловості.  

Фондові сповіщення на промтовари, заявки закладів торгівлі на ринкові фонди промтоварів. 
Сектор з торгівлі продовольчими товарами 

Плани розподілу, основні умови постачання, статистичні звіти про надходження, продаж та залишок 
продтоварів. 

Сектор громадського харчування 
Звіти про виконання планів розвитку мережі підприємств громадського харчування, відомості про 

стан торгівлі, дислокацію та наявність торгової мережі. 
Фондові сповіщення на окремі види продукції. 
Сектор плодоовочів 

Накази, вказівки Міністерства торгівлі УРСР. Плани завозу, реалізації та перероблення овочів. Звіти 
про наявність і будівництво плодоовочевих баз (1950). 

Фондові сповіщення з розподілу овочів, фруктів, баштанних культур. 
Інспектор з кадрів 

Звіти, довідки про роботу з кадрами, чисельність та атестацію працівників торгівлі. 
Списки завідувачів міських, районних відділів торгівлі (1956). 
Бухгалтерія 

Плани, звіти про фінансову діяльність закладів торгівлі. 
Бюро квитанцій ринкових зборів 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання бюджету. Листування з райвиконкомами 
про роботу колгоспних ринків. 

Обласне бюро з видачі населенню продовольчих і промтоварних карток 
Звіти про роботу за 1946 рік. 
Штатні розписи, кошториси видатків обласного, міських бюро на 1947 рік. 
Документи про ліквідацію обласного бюро (1947-1948). 

Опис 2 
Справ: 187; 1963-1964 рр. 

Управління торгівлі виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1963-1964) 
Секретар 

Накази начальника. 
Планово-економічний відділ 

Плани, аналізи обсягів товарообігу, звіти про надходження та продаж товарів, наявність мережі 
підприємств торгівлі та громадського харчування, роботу виробничих підприємств. Кон’юнктурний 
огляд роботи закладів торгівлі.  

Ліміти, плани з праці, аналізи продуктивності праці. Статистичні звіти про чисельність 
адміністративно-управлінського персоналу, працівників торгівлі. 

Відділ організації торгівлі 
Довідки про стан торгівлі в області, наявність та дислокацію торгової мережі, розвиток 

дрібнороздрібної та сезонної торгівлі, присвоєння розрядів магазинам. 
Статистичні звіти про використання коштів на охорону праці. 
Торговельний відділ 

Плани постачання, відомості про закупівлю продовольчих і промислових товарів, фондові 
сповіщення на постачання товарів.  

Плани товарообігу плодоовочів, відомості про дислокацію торгової мережі. 
Відділ громадського харчування 

Довідки, відомості про розвиток громадського харчування, роботу торгової мережі, дислокацію 
закладів громадського харчування. 

Відділ капітального будівництва 
Статистичні звіти про капіталовкладення, документи про будівництво об’єктів торгівлі. 
Інспектор з кадрів 

Звіти про роботу з кадрами, їх підготовку та підвищення кваліфікації, чисельність і склад спеціалістів 
за освітою. 
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Контрольно-ревізійний відділ 
Плани заходів по боротьбі з хабарництвом та розкраданням державної власності. 
Бухгалтерія 

Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність управління та закладів торгівлі. 
Місцевий комітет профспілки працівників держторгівлі та споживчої кооперації 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевкому. Плани, звіти про роботу. 
Управління торгівлі виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1963-1964) 
Секретар 

Накази Міністерства торгівлі УРСР. 
Планово-економічний відділ 

Плани роздрібного товарообігу, звіти про їх виконання. Статистичні звіти про надходження та 
витрачання ринкових фондів хлібопродуктів, виконання планів з праці, чисельність і склад спеціалістів. 

Відділ організації торгівлі 
Звіти, відомості про надходження сільгосппродуктів на колгоспні ринки. 
Торговельний відділ 

Довідки, відомості про роботу закладів торгівлі. 

Опис 3 
Справ: 985; 1965-1976 рр. 

Планово-економічний відділ 
Накази начальника.  
Плани, аналізи обсягів товарообігу. Статистичні звіти про випуск продукції, обсяги товарообігу, 

побутове обслуговування населення, виконання планів з праці, чисельність адміністративно-
управлінського персоналу. 

Довідки про роботу бюро економічного аналізу, закладів торгівлі.  
Ліміти, плани з праці, штатні розписи, кошториси видатків. 
Відділ організації торгівлі 

Стенограми обласних нарад працівників торгівлі.  
Плани розвитку роздрібної торгівлі, спеціалізованої торгової мережі, торгово-складської мережі. 

Довідки, відомості про стан торгівлі, торговельного обслуговування населення, дислокацію торгової 
мережі, організацію сезонної та колгоспної торгівлі, надання послуг на колгоспних ринках, 
використання коштів на охорону праці. Плани рекламних заходів. 

Документи про проведення соцзмагань, нагородження працівників торгівлі. 
Торговельний відділ 

Плани, статистичні звіти, довідки, відомості, листування з підприємствами про постачання та 
реалізацію товарів.  

Калькуляції роздрібних цін на товари народного вжитку. Довідки про перевірку застосування цін 
закладами торгівлі. 

Відділ капітального будівництва 
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Плани технічного оснащення закладів 

торгівлі, постачання торговельного обладнання. Статистичні звіти про капітальне будівництво, введення 
в дію потужностей, роботу річкового, залізничного, автомобільного транспорту, наявність 
торговельного обладнання, виконання планів з праці. Калькуляції собівартості перевезень. 

Лабораторія наукової організації праці 
Плани роботи. Економічні аналізи роботи магазинів самообслуговування, використання торговельних 

площ. Довідки, відомості про механізацію праці, впровадження прогресивних форм торгівлі, виконання 
соцзобов’язань, організацію роботи з науково-технічною інформацією, виконання планів впровадження 
наукової організації праці в закладах державної торгівлі. 

Контрольно-ревізійний відділ 
Плани заходів по боротьбі зі зловживаннями в закладах торгівлі, відомості про стан 

внутрішньовідомчого фінансового контролю. Довідки про роботу закладів торгівлі. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами, відомості про їх підготовку та підвищення кваліфікації. 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою. 

Обліково-фінансовий відділ 
Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність управління та закладів торгівлі. 

Ліміти, плани фінансування капітальних робіт.  
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Документи про передачу Херсонського об’єднання Головплодоовочторгу у підпорядкування 
управління. 

Місцевий комітет профспілки працівників держторгівлі та споживчої кооперації 
Протоколи загальних профспілкових зборів. Плани, звіти про роботу місцевкому. 

Опис 4 
Справ: 697; 1977-2000 рр. 

Управління з питань торгівлі Херсонського облвиконкому (1977-1994) 
Секретар (канцелярія) 

Накази начальника, протоколи засідань колегії. 
Планово-економічний відділ 

Плани роздрібного товарообігу, випуску продукції виробничими підприємствами. Аналіз продажу 
товарів за групами. Економічні показники ефективності роботи місцевих торгів області. Розрахунки 
товарного забезпечення, нормативів товарних запасів. 

Відділ праці та зарплати 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Плани з праці, відомості про їх виконання, впровадження наукової організації праці, використання 

робочого часу, витрати на утримання апарату. Звіти про виконання показників з удосконалення 
управління торгівлею, витрати фонду матеріального заохочення. Аналізи основних економічних 
показників роботи магазинів, виконання планів з праці, відрядної оплати праці. 

Відділ організації торгівлі 
Довідки, відомості про розвиток торгівлі, дислокацію торгової мережі, впровадження передового 

досвіду. 
Документи про проведення соцзмагань, укладання та виконання колективних договорів. 
Технічний відділ 

Плани, звіти, розрахунки економічної ефективності від впровадження нової техніки. Акти про 
нещасні випадки на виробництві (1977). 

Відділ капітального будівництва 
Плани капітального будівництва, розвитку матеріально-технічної бази. 
Відділ кадрів 

Накази начальника, протоколи засідань колегії. 
Документи про роботу ради та шкіл економічної освіти.  
Звіти про роботу з кадрами, відомості про їх підготовку та підвищення кваліфікації. 
Обліково-фінансовий відділ 

Протоколи засідань балансової комісії. 
Фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність управління та закладів торгівлі.  
Контрольно-ревізійний відділ 

Звіти про стан контрольно-ревізійної роботи. 
Профспілковий комітет працівників державної торгівлі та споживчої кооперації 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань профкому. 
Управління з питань торгівлі обласної державної адміністрації (1995-2000) 
Секретар 

Розпорядження голови облдержадміністрації про зміни у структурі. Накази начальника. 
Відділ ресурсів 

Відомості про освоєння фондів молоко- та м’ясопродуктів. 
Документи про проведення обласних оптових ярмарків. 
Відділ організації торгівлі 

Відомості про дислокацію торгової мережі, довідки про роботу галузі, дотримання правил торгівлі. 
Відділ громадського харчування 

Протоколи засідань технічної ради. 
Технологічні карти на нові страви, напої та вироби. 
Відділ з координації роботи з промисловістю 

Відомості про освоєння нових видів товарів народного споживання. 
Фінансово-економічний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, аналізи 
фінансово-економічної діяльності підприємств. 

Ліквідаційний баланс (2000). 
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Профспілковий комітет працівників державної торгівлі та споживчої кооперації 
Протоколи засідань профкому. Звіти про виконання профбюджетів. 

Ф.Р-2341 Херсонська середня сільськогосподарська школа з підготовки керівних кадрів колгоспів 
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 99; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 99; 1944-1956 рр. 

Накази Херсонського обласного управління сільського господарства, директора школи. 
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії.  
Списки викладачів, учнів, випускників, у т. ч. голів колгоспів. Особові рахунки, відомості 

нарахування зарплати працівникам. Особові справи учнів. 

Ф.Р-2342 Херсонська обласна торговельна база тресту «Головтекстильзбут», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 5; 1945-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1945-1949 рр. 

Накази управляючого. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2343 Херсонське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 307; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1944-1956 рр. 

Постанова Миколаївського облвиконкому про відкриття училища (1944).  
Протоколи засідань педагогічної, методичної рад.  
Плани підготовки до нового навчального року, звіти, довідки про роботу заочного відділення. 
Штатні розписи, статистичні звіти про підготовку спеціалістів. Кошториси видатків, фінансові звіти. 
Списки викладачів, слухачів. 

Опис 2 
Справ: 196; 1944-1956 рр. 

Накази директора з особового складу.  
Протоколи засідань державної кваліфікаційної комісії, комісій з проведення державних екзаменів, з 

розподілу випускників. 
Особові справи студентів, картки слухачів, свідоцтва про закінчення училища. Журнали обліку видачі 

атестатів, дипломів. Документи про переведення студентів до Дніпропетровського педучилища (1955). 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2344 Грушівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1919 р. 

Розпорядження Херсонського повітово-міського відділу соціального забезпечення про видачу 
матеріальної допомоги. Листування з Грушівським волвиконкомом про розділ майна, земельних ділянок 
між громадянами села, прийом на роботу.  

Списки громадян сільради. 
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Ф.Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 4; 1917-1919 рр.  

Опис 1 
Справ: 4; 1917-1919 рр. 

Декрети, циркуляри, інструкції РНК РРФСР, Наркомату землеробства РРФСР, РНК УСРР, Комітету 
оборони Одеського військового округу, Херсонського губернського виконкому, військкомату. 

Постанови, протоколи повітових з'їздів, засідань Херсонського повітвиконкому про політичний і 
економічний стан повіту, впорядкування землекористування. 

Протоколи засідань Новобузького волвиконкому, Антонівського волосного комітету громадської 
безпеки, загальних зборів членів ТСОЗів волості. 

Списки громадян, обраних на волосні сходи. 

Ф.Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Касперівка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 

Рішення, протоколи сільських сходів. 

Ф.Р-2351 Уповноважений Херсонського відділення військово-споживчого товариства 15-ї 
Стрілецької Сиваської дивізії, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1924 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1924 р. 

Листування з правлінням товариства про постачання товарів. 

Ф.Р-2352 Комендант станції м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 

Відомості, листування про політико-просвітню роботу Херсонського агітпункту. 

Ф.Р-2353 Відділення № 3 військово-споживчого товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії при 
45-му Стрілецькому полку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 19; 1922-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1922-1924 рр. 

Протоколи з'їзду уповноважених, засідань правління товариства. 
Листування про роботу військової кооперації. Документи бухгалтерського обліку. 
Посвідчення, заяви, особові рахунки членів товариства. 

Ф.Р-2354 Каховський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 2; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944-1945 рр. 

Штатні розписи, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність, кошториси видатків 
на капітальне будівництво. 
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Ф.Р-2356 Херсонський обласний будівельний трест виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 126; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1944-1960 рр. 

Накази Наркомату житлово-цивільного будівництва УРСР, начальника тресту. 
Статути тресту (1944, 1955). 
Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Проекти будівництва відомчих житлових 

будинків та гуртожитку в м. Херсон (1948, 1952).  
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність 

підприємств тресту. 

Опис 2 
Справ: 7; 1945, 1948, 1950-1953 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР про виконання планів будівництва, постанови, рішення 
Херсонського обласного і міського виконкомів, обкому КП(б) України про будівництво шкіл і житлових 
будинків для вчителів, введення в експлуатацію нових потужностей Херсонської електростанції. 

Ф.Р-2358 Грушівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 4; 1918-1919 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1918-1919 рр. 

Декрет РНК РРФСР про охорону лісів, накази, інструкції Херсонського губернського і повітового 
виконкомів про організацію земвідділів, проведення землевпорядкування. 

Листування з Грушівською економією про оренду землі, видачу сільгоспреманенту, боротьбу з 
ховрахами. Заяви про виділення та закріплення земельних ділянок, видачу будматеріалів, надання 
матеріальної допомоги. 

Списки землемірів, домовласників кол. Миколаївка, посвідчення сімей червоноармійців. 
Книга прибутків і видатків Грушівської сільради. 

Ф.Р-2359 Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання ім. 60-річчя Ленінського комсомолу 
Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2097; 1947-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 1106; 1947-1973 рр. 

Канцелярія 
Накази, вказівки Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Накази директора заводу п/с 102, 

Херсонського суднобудівного заводу (1952-1955, 1960-1973). 
Планово-виробничий відділ 

Плани, звіти про виробництво продукції (1954). Плани цехів з собівартості, цехових видатків (1955). 
Відділ праці та зарплати 

Штатні розписи, плани з праці, звіти про їх виконання. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Колективні договори, відомості про їх виконання. 
Відділ капітального будівництва 

Документи про будівництво залізничного, автотранспортного мостів, промислових об’єктів, закладів 
культури та відпочинку, житлового фонду заводу, Херсонського судномеханічного технікуму.  

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію, 
прихованих робіт. Листування з організаціями про виконання проектних і будівельних робіт, 
газифікацію заводу. 

Відділ головного технолога 
Плани заходів з поліпшення якості продукції. Документи про комплексну механізацію та 

автоматизацію суднобудівного виробництва. 
Відділ головного зварювальника 

Плани роботи. Довідки, відомості про роботу зварювальної лабораторії та механічної майстерні. 
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Відділ головного будівельника 
Протоколи технічних нарад.  
Документи про будівництво, приймання суден в експлуатацію. 
Енерго-механічний відділ 

Виробничі плани, звіти цехів про розподіл продукції, виконання плану собівартості продукції.  
Звіт про витрачання електроенергії за 1955-1956 роки. Листування з Міністерством суднобудівної 

промисловості СРСР про технічний рівень енергомереж, нормування витрачання електроенергії. 
Відділ технічної інформації та раціоналізації 

Протоколи засідань технічної ради. Плани роботи, звіти, відомості про надходження і впровадження 
рацпропозицій та винаходів, передового досвіду. Плани з технічного прогресу.  

Кошториси видатків з раціоналізації та винахідництва. 
Відділ механізації та автоматизації 

Плани механізації ручної праці, модернізації обладнання, впровадження нової техніки та передової 
технології, автоматизації виробничих процесів, відомості про їх виконання. Розрахунки ефективності 
впровадження нової техніки. Акти про впровадження організаційно-технічних заходів. 

Відділ технічного контролю 
Протоколи технічних нарад. 
Акти приймання суден в експлуатацію. Звіти про якість продукції. 
Відділ техніки безпеки 

Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві. 
Документи з охорони праці та техніки безпеки. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти про роботу з кадрами. Документи про нагородження працівників. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи на 1951-1954 роки. 

Опис 2 Заводський комітет профспілки 
Справ: 392; 1951-1985 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, звітно-виборчих, загальних профспілкових зборів, засідань 
завкому, комісії соцстрахування. Плани роботи. Довідки про стан спортивно-масової роботи, шефську 
роботу з колгоспами та радгоспами, роботу товариських судів. Звіти про роботу дитячого табору ім. Гайдара. 

Колективні договори, відомості про їх виконання. Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання профбюджетів. 

Опис 3 
Справ: 557; 1974-1985 рр. 

Канцелярія 
Статут, структура Херсонського суднобудівного виробничого об’єднання (1976). 
Накази генерального директора, директора, розпорядження головного інженера. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітального будівництва. Документи про будівництво мікрорайону на Карантинному острові 
м. Херсон (1975-1983), цехів, набережної № 3, ПТУ (1979-1981). 

Відділ наукової організації праці та зарплати 
Колективні договори, відомості про їх виконання. Документи про проведення соцзмагань. 
Відділ механізації та автоматизації 

Документи про удосконалення технологій, впровадження нової техніки та обладнання. 
Відділ головного будівельника 

Листування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР про будівництво суден. 
Відділ головного технолога 

Відомості про покращення технічного нормування. 
Відділ головного зварювальника 

Документи про покращення технологічних процесів зварювання. 
Відділ технічного контролю 

Акти приймання суден в експлуатацію. 
Комітет народного контролю 

Протоколи засідань комітету. 
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Опис 4 Завод «Паллада» 
Справ: 42; 1976-1985 рр. 

Канцелярія 
Накази директора. 
Заводський комітет профспілки працівників суднобудівної промисловості 

Протоколи засідань президії, завкому. 

Ф.Р-2360 Петропавлівська сільська рада, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920 р. 

Протоколи сходів громадян, засідань сільради. 

Ф.Р-2361 Херсонський міський продовольчий комітет Херсонської повітової особливої військово-
продовольчої комісії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 2; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 2; 1919 р. 

Відомості попередніх підрахунків до перепису населення м. Херсон. 

Ф.Р-2362 Херсонське губернське статистичне бюро при губернському виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 
Справ: 1; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 191 р. 

Протоколи засідань Херсонського губвиконкому.  
Доповіді про запровадження карткової системи, облік особового складу губвідділу народної освіти.  
Проект кошторису видатків на утримання бюро. 

Ф.Р-2366 Каховський міжрайонний філіал Всеукраїнського республіканського об'єднання м'ясної 
промисловості «Укрм'ясо», м. Каховка Каховського району УСРР 
Справ: 1; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1931 р. 

Розпорядження Всеукраїнського республіканського об'єднання «Укрм'ясо», листування з його 
філіями про заготівлю та переправлення худоби на м'ясокомбінати. 

Ф.Р-2367 Калініндорфське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Калініндорф Калініндорфського 
району Херсонського округу УСРР 
Справ: 1; 1930 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 

Листування з Херсонським окружним прокурором про притягнення звинувачуваних осіб до 
відповідальності. 

Ф.Р-2368 Каховський базисний склад Управління державної спиртової монополії і об’єднаних 
спиртових заводів в Україні, м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 
Справ: 3; 1926-1928 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1926-1928 рр. 

Накази з особового складу.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-2369 Херсонська технологічна лабораторія з бавовнику Державної комісії з сортовипробування 
сільськогосподарських культур, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 50; 1951-1952, 1954-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1951-1952, 1954-1957 рр. 

Накази Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур, по лабораторії.  
Положення про технологічну лабораторію (1954).  
Протоколи виробничих нарад. Плани роботи, звіти про результати сортовипробування бавовнику, 

якість волокна. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування і видачі зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 1; 1954 р. 

Листування з Державною комісією з сортовипробування сільгоспкультур з організаційних питань. 

Ф.Р-2383 Скадовський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 34; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1944-1957 рр. 

Протоколи виробничих нарад. Плани випуску бавовни-сирцю.  
Титульні списки обєктів, кошториси на будівництво (1951).  
Штатні розписи, звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 

Ф.Р-2384 Херсонська міська надзвичайна комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських 
загарбників, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 9; 1944-1948, 1965-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1944-1948, 1965-1966 рр. 

Протоколи засідань.  
Акти, відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації. Документи про розслідування 

злочинів нацистських окупантів (1965-1966). 
Списки громадян, розстріляних під час окупації, примусово вигнаних до Німеччини. 

Ф.Р-2385 Херсонський фінансовий технікум Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 1705; 1944-1956 рр. 

Опис 2 
Справ: 192; 1945-1956 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань педради. 
Плани, звіти про навчальну, політико-виховну і культурно-масову роботу, підсумки сесій і 

державних екзаменів. Відомості про успішність, розподіл випускників.  
Документи про проведення педагогічних конференцій. 
Листування з Наркоматом фінансів УРСР, Херсонським облвиконкомом про повернення будівлі 

технікуму (1944-1946).  
Штатні розписи, кошториси видатків, баланси.  
Списки викладачів, учнів, випускників. Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 846; 1944-1953 рр. 

Особові справи учнів. 

Опис 4 
Справ: 609; 1949-1956 рр. 

Особові справи учнів. 
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Опис 5 
Справ: 45; 1948-1952 рр. 

Особові справи екстернів. 

Опис 6 
Справ: 13; 1944-1946 рр. 

Накази Комітету у справах вищої школи при РНК СРСР, Наркомату фінансів УРСР, листування з 
ними про підготовку кадрів з середньою фінансовою освітою, організацію курсів по підготовці 
фінансових працівників. 

Протоколи засідань державної екзаменаційної і кваліфікаційної комісій, комісії по розподілу 
випускників. Звіти про роботу.  

Штатні розписи, кошториси видатків. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2386 Ордена Леніна спеціальне будівельно-монтажне управління (БМУ) «Дніпробуд» і його 
комітет на будівництві, м. Нова Каховка Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 194; 1949-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1949-1956 рр. 

Накази, розпорядження начальників БМУ (1951-1956), управління цивільного будівництва (1951-
1954), управління механізації (1952-1954), управління основних споруд (1953-1956), управління 
будівництва дамби (1954-1955), житлово-комунального відділу (1952-1954), комбінату підсобних 
підприємств (1952-1955). 

Акти приймання об’єктів в експлуатацію, прихованих робіт. 
Звіти, пояснювальні записки про виконання планів капіталовкладень «Дніпробуду». Звіти про роботу 

Московського відділення «Дніпробуду», Дніпровського механічного заводу, Каховського ремонтно-
механічного заводу, спецбази № 3 при «Дніпробуді», контори промислових підприємств (1951).  

Звіти про виконання планів капіталовкладень «ЗакарпатГЕСбуду» за 1949-1950 роки, 
«ДубоссариГЕСбуду» за 1950 рік. 

Історична довідка про відновлення Дніпровської ГЕС (1951). 
Штатні розписи, документи про стан організації праці. Місцеві норми часу та розцінки. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управлінь і промислових підприємств. 
Списки працівників управлінь. Документи про нагородження передовиків виробництва (1954). 

Опис 2 Будівельний комітет профспілки при управлінні «Дніпробуд» 
Справ: 46; 1951-1960 рр. 

Протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних профспілкових зборів, засідань будкому.  
Колективний договір (1956). Відомості про виконання соцзобов’язань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 6 
Справ: 29; 1951-1956 рр. 

Накази, вказівки, службові записки Міністерства електростанцій СРСР. Постанови Ради Міністрів 
УРСР, листування з нею про хід будівельних робіт на Каховській ГЕС. 

Накази начальника «Дніпробуду» (1951-1954).  
Відомості про обсяг капіталовкладень, місцезнаходження підрозділів «Дніпробуду». 
Списки будівельників ГЕС, прибулих із західних областей (1953). 

Ф.Р-2388 Каховська вишукувальна експедиція Українського відділення проектно-дослідного 
інституту «Гідроенергопроект», м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 4; 1951, 1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1951, 1954 рр. 

Накази начальника з особового складу, підстави до них. 
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Ф.Р-2389 Каховська експедиція «Гідроспецбуд» тресту «Головгідроенергомонтаж», м. Нова 
Каховка Херсонської області 
Справ: 8; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1944-1953 рр. 

Накази начальника з особового складу (1952-1953), особові справи, особові рахунки, відомості 
нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2390 Каховська монтажна дільниця Українського республіканського тресту «Гідромонтаж» 
Міністерства будівництва електростанцій СРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 19; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1944-1956 рр. 

Накази начальників Каховської (1945), Одеської (1953) монтажних дільниць з особового складу, 
розпорядження головного інженера (1954-1956).  

Акти про нещасні випадки на виробництві (1952). 
Списки, особові картки, відомості нарахування зарплати працівникам Каховської дільниці (1949-

1953), дільниці Дубоссарської ГЕС (1951).  

Ф.Р-2391 Херсонське товарно-транспортне управління тресту «Укрнафтозбут» Міністерства 
нафтової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 47; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1945-1954 рр. 

Накази по управлінню. Звіти про роботу управління і нафтобаз.  
Штатні розписи, кошториси управлінських видатків.  
Протоколи засідань, звіти про роботу атестаційної комісії. Списки, листування про представлення 

передовиків до нагородження.  
Кошториси на капітальне будівництво, звіти про виконання планів капіталовкладень, фінансово-

господарську діяльність.  
Особові справи працівників. 

Ф.Р-2393 Робітничо-селянська інспекція (РСІ) шляхів сполучення Нижньодніпровсько-Бузького 
управління водного транспорту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 21; 1921-1925 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1921-1925 рр. 

Накази, постанови, циркуляри Наркомату РСІ УСРР, Херсонської окружної РСІ, Нижньодніпровсько-
Бузького управління водного транспорту, Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу, лінійного 
відділу Південного округу шляхів сполучення, завідувача РСІ шляхів сполучення Нижньодніпровсько-
Бузького водного транспорту, уповноваженого Херсонського відділення Київської обласної РСІ Дніпра 
та Бугу.  

Протоколи засідань, нарад при управлінні Херсонського морського торговельного порту, комісії 
допомоги голодуючим водникам. 

Огляди роботи Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу, Херсонського порту, Херсонського 
відділення РСІ (1922). 

Положення про підрозділи РСІ (1922). 
Накази начальника з особового складу, списки, посвідчення, мандати, відомості нарахування 

зарплати працівникам (1921-1922). 
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Ф.Р-2394 Каховська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комітету, 
м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 19; 1921-1924 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1921-1924 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, Миколаївського губвиконкому, Одеського губпродкому.  
Протоколи нарад господарсько-заготівельної секції. 
Звіти про хід виконання єдиного сільгоспподатку, відомості про облік та експлуатацію земельних та 

рибальських угідь контори (1923). 
Листування з Одеським губпродкомом, Херсонським окрвиконкомом, заготпунктами про приймання 

та зберігання продуктів, роботу зсипних пунктів, забезпечення військ продовольством, інвентаризацію 
майна, ліквідацію збиткових підприємств.  

Накази управляючого з особового складу, списки працівників Каховської, Бериславської заготконтор, 
Хорлівського зсипного пункту (1923). 

Ф.Р-2395 Херсонська міська каса соціального страхування, м. Херсон Одеської області 
Справ: 1; 1932 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1932 р. 

Звіт про виконання бюджету соцстрахування. 

Ф.Р-2396 Херсонський губернський відділ профспілки робітників і службовців народного зв’язку, 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 11; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1920-1921 рр. 

Загальний відділ 
Листування з Центральним та районними відділеннями зв’язку з організаційних питань. 
Списки працівників Єлисаветградської, Миколаївської, Херсонської поштово-телеграфних контор, 

районних відділень зв’язку, членів їх сімей. 
Оргвідділ 

Накази, циркуляри, витяги з протоколів засідань Наркомату зв'язку РРФСР, ЦК профспілки, 
розпорядження Херсонського, Миколаївського губернських відділів народного зв’язку.  

Документи про організацію місцевкомів профспілки, вибори делегатів на профспілкові з’їзди.  
Листування з районними відділеннями зв’язку про рух кадрів. 
Список працівників Качкарівської поштово-телеграфної контори (1920-1921).  

Ф.Р-2397 Голопристанський заготівельний пункт Одеської обласної контори «Союззаготекспорт», 
с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 
Справ: 1; 1932-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1932-1933 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Одеської обласної контори 
«Союззаготекспорт» про заготівлю, відвантаження, встановлення нових цін на сировину. 

Ф.Р-2398 Херсонсько-Дніпровське відділення Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 18; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1921-1923 рр. 

Накази Уповноваженого Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР по Україні.  
Звіти про роботу, зведення про наявність продукції на складах. Листування з Одеською конторою, 

Миколаївським агентством, Каховським субагентством зовнішньої торгівлі, заготконторами та 
постачальниками про заготівлю, транспортування експортної сировини. 
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Списки, особові справи працівників, відомості сплати відрахувань на соцстрахування. 

Ф.Р-2399 Херсонський обласний комітет профспілки працівників комунального господарства, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 111; 1945-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1945-1956 рр. 

Постанови ЦК профспілки. 
Стенограми, протоколи профспілкових конференцій, нарад, засідань президії обкому, загальних 

зборів членів низових організацій. 
Плани, звіти, довідки про роботу обласного, міських, районних, місцевих комітетів профспілки. 

Документи про проведення соцзмагань, укладання та виконання колективних договорів, охорону праці 
та техніку безпеки, будівництво дитячого табору в м. Скадовськ (1955-1956).  

Кошториси видатків, профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2400 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і громадського 
харчування, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 166; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 166; 1944-1957 рр. 

Постанови, протоколи засідань пленумів, президій ЦК і обкому профспілки, обласних звітно-
виборчих профспілкових конференцій і зборів.  

Документи про проведення соцзмагань. Довідки про виконання колективних договорів.  
Статистичні звіти про роботу місцевкомів, звіти про роботу піонерських таборів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, обласні профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх 

виконання. 

Ф.Р-2401 Виконавчий комітет Іванівської районної ради народних депутатів, смт Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 487; 1943-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 475; 1943-1990 рр. 

Постанови, рішення Запорізького (1943), Херсонського (1944-1950) облвиконкомів. 
Постанови, рішення, протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкомів районної і сільських 

рад. Розпорядження голови райвиконкому. 
Плани, звіти про роботу. Звіти депутатів перед виборцями. 
Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). Списки (1946), відомості про 

чисельність громадян, вигнаних до Німеччини (1944-1945). Документи про прийом та облаштування 
українців-переселенців з Польщі (1945-1946).  

Документи про злиття колгоспів (1950). 
Списки працівників (1944), депутатів районної і сільських рад (1950).  
Кошториси видатків, звіти про їх виконання (1965-1985, 1987-1990). 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам (1945-1946). 

Опис 2 
Справ: 12; 1944-1949, 1953, 1958-1963, 1969, 1974 рр. 

Рішення звужених засідань райвиконкому.  
Книга реєстрації актів обліку збитків, заподіяних під час нацистської окупації (1944). Відомості про 

час окупації та звільнення населених пунктів району (1947), чисельність вигнаних до Німеччини, 
репатріантів і переселенців (1946-1949). 

Акти, схеми, листування з облвиконкомом про відведення земельних ділянок (1959). 
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Ф.Р-2402 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Іванівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 5; 1945-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1945-1947 рр. 

Статистичні звіти про склад працівників, чисельність і працевлаштування інвалідів ВВВ та 
пенсіонерів, отримання коштів з відділення Держбанку СРСР. 

Листування з Херсонським обласним відділом соціального забезпечення про працевлаштування, 
протезування, надання матеріальної допомоги інвалідам ВВВ. 

Звіти колгоспних кас взаємодопомоги. 

Ф.Р-2403 Виконавчий комітет Дружбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дружбівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 14; 1944-1945, 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944-1945, 1947-1951 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Довідка про організаційно-масову роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань.  

Статистичні звіти про будівництво, чисельність і витрачання фондів зарплати.  
Звіти про виконання бюджету. 

Ф.Р-2404 Виконавчий комітет Першотравневої сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першотравневе Іванівського району Херсонської області 
Справ: 164; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 164; 1944-1969 рр. 

Документи виконавчого комітету 
Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про вибори до місцевих рад, склад депутатів, чисельність працівників, чисельність 

і витрачання фондів зарплати.  
Список населених пунктів (1957).  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи реєстрації кандидатів у депутати (1969). 
Особові картки депутатів (1947). 

Ф.Р-2405 Іванівська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 401; 1943-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 401; 1943-1985 рр. 

Плани роботи на 1949-1950 роки. 
Статистичні звіти про розміри посівних площ, посіви сільгоспкультур, наявність зрошуваних земель, 

стан тваринництва, кількість худоби в господарствах, наявність і технічний стан сільгосптехніки, 
наявність плодово-ягідних і виноградних насаджень, наявність підприємств дрібної промисловості, 
чисельність робітників і службовців, віковий і статевий склад сільського населення. 

Звіти промислових підприємств про виконання планів з праці та продукції, собівартості продукції. 
Баланси трудових ресурсів. 

Відомості про підсумки Всесоюзного перепису населення (1959).  
Списки колгоспів району (1947-1948).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання виробничо-фінансового плану, планів з праці. 
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Ф.Р-2407 Іванівський вальцювальний млин, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 18; 1943-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1943-1947 рр. 

Накази Запорізького, Херсонського обласних млинтрестів, листування з ними про транспортування зерна.  
Накази директора млина, протоколи загальних зборів. Промислові плани. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2410 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іванівського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 329; 1940-1941, 1943-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 328; 1943-1969 рр. 

Благодатненська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Борисівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління (1943-1949). 
Книги розрахунків (1946), журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Василівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Мирна праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). Списки переселенців із Західної 

України (1950). 
Воскресенівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1945).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прогрес» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Дмитрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Дружбівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей, книга розрахунків (1945), відомості обліку трудоднів 

(1944-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Українець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей, книга обліку трудоднів колгоспників (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Документи про відведення присадибних ділянок (1954-1956). 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1949). Списки керівного складу і спеціалістів (1961). 
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Іванівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «ІІІ Інтернаціонал» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільний степ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний степ» 

Протоколи засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Бахтурова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944).  
Кошторис видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Кіровська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Весела праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Міжлуцька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Світле життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Документи про відведення присадибних ділянок (1947-1950). 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1949).  
Нововасилівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. Акти про об’єднання колгоспів «Вперед», 

«Південний степ», «Червоний прогрес» у колгосп ім. Андрєєва (1951). 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1947). 
Новосеменівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Росія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Український робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність за 1939-1940, 1943 роки. 
Журнали обліку колгоспників (1947-1948).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Новотимофіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний промінь» 

Протоколи засідань правління. 
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Першотравнева сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіт про фінансово-господарську діяльність за 1943 рік. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1946). Списки спеціалістів (1959, 1961). 
Трохимівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Фрунзенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий будівельник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Шотівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Статут сільгоспартілі (1964). Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки сімей колгоспників (1946). 

Опис 2 
Справ: 1; 1940-1941 рр. 

Новодмитрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень» 

Шнурова земельна книга. Список колгоспників. 

Ф.Р-2413 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців 
при виконавчому комітеті Іванівської районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського 
району Херсонської області 
Справ: 5; 1945-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1945-1947 рр. 

Звіти, листування з Херсонським обласним відділом соціального забезпечення про чисельність, 
працевлаштування, протезування, навчання інвалідів. 

Звіт про роботу колгоспних кас взаємодопомоги. 

Ф.Р-2416 Херсонський обласний та районні комітети Добровільного товариства сприяння армії, 
авіації та флоту УРСР (ОАФ) 
Справ: 1227; 1944-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 817; 1944-1982 рр. 

Накази, постанови, вказівки, протоколи засідань президій Центрального, Українського 
республіканського комітетів ДТСААФ.  

Накази, розпорядження голови. Протоколи обласних і районних конференцій, засідань пленумів, 
президій обласного, міського, районних комітетів.  

Плани роботи обласного, міського комітетів. Плани заходів, звіти про військово-масову та спортивну 
роботу комітетів ДТСААФ. Відомості про виконання соцзобов’язань.  

Положення, протоколи, кошториси, звіти про проведення спортивних воєнізованих змагань.  
Протоколи випробувань авіаційних моделей.  
Штатні розписи, плани з праці, звіти про їх виконання, звіти про підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів. Документи про атестацію водолазів, нагородження активістів ДТСААФ. 
Кошториси видатків, баланси, фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 241; 1944-1978 рр. 

Накази голови, протоколи засідань президії. 
Плани, звіти, доповіді про підготовку спеціалістів, військовозобов’язаних та допризовників, 

військово-технічну підготовку населення, наявність і рух зброї та боєприпасів, боротьбу з незаконним 
виготовленням і використанням радіоприладів. 

Відомості про розмінування території Херсонської області (1945-1950).  
Акти перевірок роботи обкому, первинних організацій. 
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Звіти про роботу з кадрами. 
Списки працівників (1946, 1950-1951). 

Опис 3 Чаплинський районний комітет ДТСААФ 
Справ: 127; 1952-1971 рр. 

Накази, постанови, вказівки обкому ДТСААФ. 
Протоколи засідань президії, плани, звіти про роботу райкому. Документи про підготовку 

мотоциклістів, автоматників, водіїв, спеціалістів із воєнної топографії, технічних кадрів для сільського 
господарства на курсах при ДТСААФ.  

Довідки про проведення звітно-виборчих зборів у первинних організаціях.  
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові плани, звіти. 

Ф.Р-2417 Херсонський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту 
(ДТСААФ) УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 54; 1958-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1958-1966 рр. 

Протоколи засідань пленумів, президії, нарад міських комітетів ДТСААФ, Товариства Червоного 
Хреста, ради фізкультури.  

Плани, звіти про організаційно-масову, військово-спортивну роботу серед населення, цивільну 
оборону.  

Протоколи засідань суддівських колегій за результатами спортивних змагань, списки учасників. 

Ф.Р-2418 Шкільно-туберкульозний санаторій Херсонського міського відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 41; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1945-1958 рр. 

Накази завідувача, головного лікаря.  
Тарифікаційні списки медичного та педагогічного персоналу.  
Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2419 Херсонський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів Херсонського 
обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1128; 1944-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1944-1956 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства освіти УРСР, Центрального інституту підвищення кваліфікації 
керівних працівників народної освіти, УкрНДІ педагогіки, Херсонського обласного відділу народної освіти. 

Накази директора (1952-1953). Плани, звіти про роботу інституту, районних педагогічних кабінетів.  
Методичні розробки, рекомендації, листи, вказівки інституту на допомогу вчителям. Листування з 

відділами освіти, школами з питань методичної та виховної роботи.  
Плани роботи, програми педагогічних конференцій, семінарів, курсів, читань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 981; 1957-1984 рр. 

Накази директора (1966, 1976-1979, 1983-1984).  
Протоколи засідань ради інституту, методичної ради, нарад при директорі, зборів слухачів курсів 

підвищення кваліфікації.  
Плани, звіти про роботу інституту. Плани роботи завідувачів кабінетів, методистів. Аналізи стану 

навчально-виховної роботи, викладання окремих дисциплін; доповіді, інформації, статті, реферати про 
узагальнення досвіду роботи вчителів. Відомості про роботу шкіл, районних педагогічних кабінетів. 

Методичні розробки, рекомендації, листи, вказівки інституту на допомогу вчителям. 
Плани роботи, програми педагогічних конференцій, семінарів, курсів, читань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 
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Кабінет школознавства та курсової перепідготовки 
Відомості про підсумки роботи з підвищення кваліфікації працівників освіти, роботу педагогічних 

колективів шкіл і молодих спеціалістів, впровадження передового педагогічного досвіду. 
Кабінет виховної роботи 

Відомості про стан виховної, методичної роботи у школах та позашкільних закладах, поширення 
передового досвіду. 

Кабінет дошкільного виховання 
Плани перепідготовки вихователів дошкільних закладів області.  
Довідки про стан навчально-виховної роботи в дошкільних закладах. 
Кабінет інтернатних закладів 

Методичні рекомендації про виховання учнів, впровадження передового педагогічного досвіду. 
Науково-тематичні плани перепідготовки вихователів, роботи секції керівників районних методичних 
об’єднань.  

Відомості про стан навчально-виховної роботи у школах і групах подовженого дня.  
Кабінет історії та суспільствознавства 

Науково-тематичні плани перепідготовки вчителів, роботи секції вчителів історії, керівників 
районних методичних об’єднань. 

Відомості про стан викладання та рівень знань учнів з історії, суспільствознавства, основ держави і права. 
Кабінет української мови та літератури 

Методичні розробки, відомості про впровадження передового досвіду. 
Відомості про семінарську та курсову перепідготовку, спільну роботу з кафедрою української мови, 

стан викладання та рівень знань учнів з мови та літератури.  
Кабінет російської мови та літератури 

Плани перепідготовки, спільної роботи з кафедрою російської мови та літератури.  
Відомості про стан викладання російської мови та літератури у школах, проведення філологічних 

олімпіад. 
Кабінет іноземних мов 

Методичні розробки, плани перепідготовки, оптимізації процесу навчання та виховання.  
Відомості про стан викладання та рівень знань учнів з іноземних мов, проведення філологічних 

олімпіад. 
Кабінет географії 

Методичні розробки, відомості про впровадження передового досвіду. 
Відомості про семінарську та курсову перепідготовку, стан викладання та рівень знань учнів з 

географії, проведення олімпіад.  
Кабінет біології 

Відомості про семінарську та курсову перепідготовку, стан викладання та рівень знань учнів з біології. 
Кабінет математики 

Відомості про семінарську та курсову перепідготовку, стан викладання та рівень знань учнів з 
математики. 

Кабінет фізики 
Відомості про стан викладання та рівень знань учнів з фізики, підсумки проведення олімпіад. 
Кабінет естетики 

Відомості про курсову перепідготовку, узагальнення та поширення передового досвіду, стан 
естетичного виховання у школах. 

Кабінет хімії 
Методичні рекомендації, відомості про трудове виховання та профорієнтацію учнів. 
Відомості про семінарську та курсову перепідготовку, стан викладання та рівень знань учнів з хімії, 

підсумки проведення олімпіад. 
Кабінет трудового навчання та профорієнтації 

Відомості про методичну роботу, поширення передового досвіду, стан викладання та рівень знань 
учнів з трудового навчання. 

Кабінет технічних засобів навчання 
Відомості про впровадження передового досвіду районної фільмотеки, педагогічне навчання батьків, 

ефективність застосування технічних засобів навчання. 
Кабінет шкіл дорослих 

Відомості про методичну роботу, стан викладання та якість знань слухачів вечірніх і заочних шкіл. 
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Кабінет початкового навчання 
Відомості про поширення передового досвіду, стан викладання та рівень знань учнів початкових класів. 
Кабінет фізичного виховання та початкової військової підготовки 

Відомості про методичну роботу, поширення передового досвіду, стан викладання та рівень знань 
учнів з фізичної і військової підготовки. 

Опис 3 
Справ: 53; 1985-1986 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань ради інституту.  
Плани роботи, аналізи стану методичної роботи, викладання, рівня знань, вмінь і навичок з окремих 

дисциплін, навчально-виховної роботи в дошкільних та позашкільних закладах.  
Методичні рекомендації інституту. 
Звіти про підсумки предметних олімпіад.  
Протокол звітно-виборчих профспілкових зборів (1985). 

Ф.Р-2420 Виконавчий комітет Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 344; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 274; 1944-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкомів, плани, інформації про роботу районної і сільських рад. 
Розпорядження голови райвиконкому.  

Відомості про стан сільського господарства в районі. Листування з Херсонським облвиконкомом про 
направлення молоді на будівництво, кредитування колгоспів, порядок переселення українців з Польщі.  

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). Списки переселенців з Польщі, інших 
областей України (1945, 1949-1952, 1954).  

Документи про злиття колгоспів (1950). 
Протоколи вручення орденів багатодітним матерям, списки нагороджених (1951). Документи про 

нагородження передовиків сільського господарства (1954-1955).  
Акти ліквідації Калінінського району, передачі справ і матеріальних цінностей Бериславському, 

Великоолександрівському та Херсонському районам (1958). 

Опис 2 
Справ: 35; 1948-1958 рр. 

Накази голови з особового складу, особові справи, відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 35; 1944-1957 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. Плани розвитку сільського господарства.  
Відомості про чисельність населення, чисельність сімей загиблих військовослужбовців, благоустрій 

військових могил, працевлаштування демобілізованих, амністованих громадян, наявність худоби в 
колгоспах. 

Списки репатріантів (1945), переліки населених пунктів (1954). 
Протоколи вручення орденів і медалей багатодітним матерям.  
Картки обліку засуджених до позбавлення виборчих прав (1945). Документи про виселення за межі 

України (1948). 

Ф.Р-2421 Планова комісія виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 59; 1946-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1946-1957 рр. 

Протоколи засідань комісії; протоколи, доповіді на нарадах передовиків сільського господарства.  
Плани роботи. Плани розвитку сільського господарства, капітального будівництва району. Довідки, 

відомості про роботу районної і сільських рад, виконання планів розвитку народного господарства, стан 
капітального будівництва і тваринництва. 

Список установ і організацій району.  
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Документи про нагородження передовиків-учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 
(1955-1956). Списки багатодітних матерів. 

Кошториси видатків, зведені звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 

Опис 2 
Справ: 6; 1952-1958 рр. 

Накази голови з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2422 Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 313; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 249; 1944-1958 рр. 

Секретар 
Накази Херсонського обласного фінвідділу, рішення райвиконкому. Накази завідувача (1950).  
Списки переселенців з Польщі (1946). 
Бюджетний відділ 

Звіти про виконання місцевих бюджетів. Акти перевірок, обстежень планування та виконання 
бюджетів, кошторисно-бюджетної дисципліни. Бюджети сільрад. 

Відділ державних доходів 
Плани нарахування податків, звіти про їх надходження. Відомості про стан податкової роботи в 

районі, обчислення податків, мобілізацію коштів.  
Списки господарств-платників податків. Акти опису та оцінки безгосподарного та конфіскованого 

майна. 
Штатний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, документи про державну реєстрацію установ і організацій. 
Бухгалтерія 

Звіти про виконання кошторисів адміністративно-управлінських видатків.  
Документи про виплату компенсацій переселенцям з Польщі (1946-1949). 

Опис 2 
Справ: 64; 1944-1958 рр. 

Накази завідувача з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Протоколи засідань комісії зі встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років. 

Ф.Р-2423 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих і лікарні району, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 55; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1944-1956 рр. 

Списки медпрацівників за освітою. Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам 
відділу та підвідомчих закладів. 

Калінінська районна лікарня 
Накази головного лікаря з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 

Ф.Р-2424 Відділ народної освіти виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 101; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1944-1958 рр. 

Накази Наркомату освіти УРСР. 
Протоколи засідань педради. Відомості про розвиток мережі шкіл, укомплектованість шкіл, 

проведення іспитів, спортивних змагань. Звіти, доповіді, акти перевірок роботи закладів освіти. 
Статистичні звіти про склад вчителів, контингент і успішність учнів.  

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації школам району. Списки дітей-сиріт і напівсиріт. 
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Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 63; 1944-1960 рр. 

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам відділу, шкіл району. Тарифікаційні списки 
вчителів. Посвідчення та підтвердження педагогічного стажу. 

Ф.Р-2425 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 10; 1946-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1946-1952 рр. 

Протоколи засідань. Звіт про роботу відділу за 1952 рік, статистичні звіти про роботу клубів та бібліотек.  
Договори про соцзмагання.  

Ф.Р-2427 Калінінська районна редакція газети «Колгоспна правда» Херсонського обласного 
управління культури, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 45; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1944-1957 рр. 

Накази Херсонського обласного управління у справах поліграфічної промисловості, видавництва і 
книжкової торгівлі.  

Статистичні звіти про виконання планів з основної діяльності, з праці, про чисельність працівників, 
фонд зарплати.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Накази редактора з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2430 Калінінський районний Будинок культури Херсонського обласного відділу у справах 
культурно-просвітніх установ, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 10; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1946-1950 рр. 

Плани, звіти про роботу. Репертуарні плани самодіяльних колективів (1949).  
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Відомості на видачу зарплати працівникам (1946). 

Ф.Р-2431 Калінінський районний комітет у справах фізичної культури і спорту, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 7; 1952, 1954, 1957-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1952, 1954, 1957-1958 рр. 

Плани роботи на 1952 рік. Документи про підготовки майстрів комплексу ГПО (1952).  
Звіти про виконання кошторису видатків.  
Відомості на видачу зарплати працівникам (1954, 1957-1958). 

Ф.Р-2433 Управління сільського господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 263; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 216; 1944-1953 рр. 

Накази начальника (1951-1953). 
Плани, звіти про проведення сільгоспробіт, розвиток тваринництва, садівництва, виноградарства. 

Відомості про врожайність сільгоспкультур, ремонт сільгосптехніки, наявність земельних площ. Акти 
перевірок стану посівів, наявності насіннєвого фонду, огляду великої рогатої худоби. 

Протоколи загальних зборів колгоспників про вибори правлінь (1944), затвердження річних звітів.  
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Акти про збитки, заподіяні колгоспам під час нацистської окупації, довідки про економічний стан 
колгоспів на момент звільнення (1944). Державні акти на користування землею, земельні книги, 
документи про землекористування, внутрішньогосподарський землеустрій, злиття колгоспів.  

Кошториси прибутків і видатків, звіти колгоспів про наявність і рух худоби, фінансово-господарську 
діяльність. Облікові картки голів і бухгалтерів колгоспів. 

Особові справи, відомості нарахування і видачі зарплати працівникам відділу. 

Опис 2 
Справ: 47; 1944-1954 рр. 

Накази начальника з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості на видачу 
зарплати працівникам. Особові картки працівників відділу, голів і бухгалтерів колгоспів (1952). 

Ф.Р-2434 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 71; 1945-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 71; 1945-1957 рр. 

Рішення Калінінського райвиконкому. Накази завідувача (1945). 
Плани будівельних робіт. Кон’юнктурні огляди. Характеристики сіл для організації в них зразкового 

будівництва. Звіти, відомості про хід будівництва виробничих об’єктів, житлових будинків. Акти 
приймання об’єктів в експлуатацію.  

Списки будівельних бригад колгоспів, виробничі характеристики будівельників.  
Штатні розписи, кошториси видатків, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2435 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 49; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1944-1953 рр. 

Рішення Калінінського райвиконкому. Накази завідувача.  
Плани, кошториси на будівельні і ремонтні роботи, озеленення. Акти оцінки, описи комунального 

житлового фонду і майна комунальних підприємств.  
Список, статути комунальних підприємств району, звіти про їх потужність (1952).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості нарахування зарплати працівникам відділу. 

Ф.Р-2436 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 195; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1944-1957 рр. 

Плани робіт відділу, звіти про їх виконання. Звіти, відомості про чисельність, працевлаштування, 
протезування, навчання інвалідів і пенсіонерів, матеріальне облаштування переселенців і сімей 
військовослужбовців. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Списки працівників. 

Опис 2 
Справ: 138; 1944-1957 рр. 

Накази завідувача (1945-1953).  
Протоколи засідань лікарсько-трудової експертної комісії, комісій з призначення пенсій сім'ям 

загиблих військовослужбовців, інвалідам праці та війни.  
Особові рахунки пенсіонерів, інвалідів, сімей загиблих військовослужбовців.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 



 292 

Ф.Р-2437 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців 
виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 26; 1944-1946 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1944-1946 рр. 

Накази завідувача.  
Протоколи засідань комісії з призначення матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців. 

Особові справи отримувачів допомоги. 

Ф.Р-2438 Інспектура ЦСУ СРСР Калінінського району Херсонського обласного статистичного 
управління, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 227; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 227; 1944-1957 рр. 

Накази, розпорядження Херсонського обласного статистичного управління, рішення Калінінського 
райвиконкому.  

Протоколи виробничих нарад, плани роботи.  
Статистичні звіти про склад, природний і механічний рух населення, облік підприємств дрібної 

підсобної промисловості, капіталовкладення, підсумки сівби та розмір посівних площ, облік зрошуваних 
земель, стан тваринництва, наявність худоби, сільгосптехніки, ліжко-місць, чисельність персоналу та 
фонд зарплати в закладах освіти, культури, охорони здоров’я. Документи про проведення всесоюзних 
переписів підприємств дрібної промисловості, плодово-ягідних насаджень, худоби.  

Штатні розписи. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2442 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Калінінському району, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 57; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1944-1956 рр. 

Накази уповноваженого, протоколи виробничих нарад.  
Плани державного постачання та закупівлі сільгосппродуктів, відомості про нарахування обов’язкових 

постачань, звіти про вручення зобов’язань колгоспам та індивідуальним господарствам. Плани, звіти, 
відомості про врожайність і заготівлю сільгосппродуктів, виконавчі звіти радгоспів і колгоспів.  

Особові справи, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2443 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Калінінської 
районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 64; 1945-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1945-1957 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного дорожнього відділу. Накази по відділу. 
Плани, звіти про хід дорожнього будівництва, відомості про участь колгоспів у будівництві доріг. 

Виконавчі креслення на будівництво шляхових споруд, акти приймання робіт. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про виконання місцевого бюджету. 
Списки, заяви, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам.  
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Ф.Р-2444 Калінінське відділення Державного банку СРСР, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 
Справ: 53; 1938-1941; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 53: 1938-1941; 1944-1952 рр. 

Звіти, статистичні звіти про виконання кредитних планів, відомості про асигнування по кошторисах. 
Динамічні зошити балансових схем.  

Особові картки з обліку фонду основних засобів, амортизаційного фонду. Особові картки, рахунки по 
вкладах приватних осіб, журнал реєстрації рахунків.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіти про підготовку і перепідготовку кадрів. 
Заяви, особові справи (1938-1941), особові рахунки працівників. 

Ф.Р-2450 Львівська державна однорічна зоологічно-ветеринарна школа Міністерства сільського 
господарства УРСР, с. Львове Калінінського району Херсонської області 
Справ: 11; 1950-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1950-1955 рр. 

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2451 Калінінський дитячий будинок № 6 Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 19; 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1945-1953 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного відділу народної освіти. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2452 Калінінський дитячий будинок № 15 Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 57; 1947-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1947-1953 рр. 

Рішення Калінінського райвиконкому про роботу дитбудинку (1951). 
Накази директора, протоколи засідань методичної ради.  
Журнали обліку і планування роботи вихователів, навчально-виховної, культурно-масової, гурткової 

роботи. Доповідні записки про вибуття дітей з дитбудинку. Класні журнали.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2454 Калінінська районна ветеринарна лікарня Херсонського обласного управління сільського 
господарства, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 58; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1944-1957 рр. 

Постанови, рішення Херсонського облвиконкому та бюро обкому КП(б) України. Накази начальника 
обласного земвідділу. 

Акт про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944).  
Плани, звіти про виконання профілактичних, протиепідемічних заходів, статистичні звіти про 

захворюваність і смертність худоби та птиці. Відомості про результати лабораторних досліджень по 
сільрадах. Акти поголівного обстеження худоби. 

Звіт про захворюваність худоби по Хрущовському ветпункту.  
Інструкції по використанню, прейскурант цін на ветобладнання.  
Штатний розпис, кошториси видатків зооветпунктів, звіти про їх виконання. 
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Опис 2 
Справ: 13; 1945-1957 рр. 

Накази завідувача з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2455 Калінінська районна прокуратура, с. Калінінське Калінінського району Херсонської 
області 
Справ: 207; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1944-1946 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР, прокурора 
Херсонської області. 

Кримінальні справи. Наглядові провадження. Адміністративні протести та подання.  
Акти перевірок, ревізій.  

Опис 2 
Справ: 106; 1945-1952 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР, прокурора 
Херсонської області. 

Кримінальні справи. Припинені матеріали. Адміністративні протести та подання.  
Документи бухгалтерського обліку. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 3  
Справ: 82; 1953-1957 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР, прокурора 
Херсонської області. 

Припинені матеріали. Адміністративні протести та подання.  
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2456 Калінінський народний суд, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 367; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1944-1946 рр. 

Кримінальні, цивільні справи.  

Опис 2 
Справ: 327; 1944-1952 рр. 

Кримінальні, цивільні справи. 

Опис 3 
Справ: 8; 1947 р. 

Кримінальні, цивільні справи. 

Ф.Р-2457 Калінінський районний промисловий комбінат (райпромкомбінат) Херсонського обласного 
управління місцевої промисловості, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 13; 1944-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1944-1948 рр. 

Накази директора. 
Виробничі плани, звіти. 
Ліміти, звіти про виконання планів з праці. Звіти про роботу з кадрами, фінансово-господарську 

діяльність. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2458 Боброво-Кутський маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної 
промисловості («Маслопром»), с. Бобровий Кут Калінінського району Херсонської області 
Справ: 37; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1944-1950 рр. 

Накази Міністерств м'ясної і молочної промисловості СРСР і УРСР, тресту «Маслопром», постанови 
республіканської наради директорів молокозаводів і керівників районних контор «Заготмолоко».  

Промфінплан, техніко-виробничі показники, плани обов'язкових поставок молока, заготівель 
продуктів тваринництва. Звіти, листування з трестом «Маслопром» про виконання плану собівартості 
продукції, надходження молока та вироблення молочних продуктів.  

Акти про збитки, заподіяні заводу під час нацистської окупації. Баланс заводу, паспорт основного 
енергетичного обладнання.  

Відомості про дислокацію низової виробничо-заготівельної мережі району. 
Штатні розписи, звіти про чисельність працівників, виконання планів з праці. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2462 Калінінський млин Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 66; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1944 рр. 

Звіти про виконання плану, фінансово-господарську діяльність, акти інвентаризації. Картки 
аналітичного обліку.  

Відомість на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 6; 1945 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Херсонського обласного млинтресту.  
Звіти про виконання плану. Баланс. Картки аналітичного обліку. 
Відомість нарахування зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 4: 1946-1947 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління борошномельної 
промисловості УРСР. 

Промисловий журнал обліку зерна для переробки. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність, картотека балансових рахунків. 

Опис 4 
Справ: 10: 1946-1948 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління борошномельної 
промисловості УРСР. 

Помольні книги. Звіт про фінансово-господарську діяльність, документи бухгалтерського обліку. 

Опис 5 
Справ: 41: 1945, 1948-1952 рр. 

Накази Головного управління борошномельної промисловості УРСР, Херсонського обласного 
млинтресту.  

Виробничо-фінансовий план, звіти про роботу. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, плани з праці. Звіти про фінансово-господарську діяльність, документи 

бухгалтерського обліку. 
Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2464 М'ясомолочне радянське господарство (радгосп) «Калініносільський» Херсонського 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Кірове Херсонського району Херсонської області 
Справ: 200; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 200; 1944-1962 рр. 

Накази, вказівки Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР. Накази голови радгоспу.  
Виробничо-фінансові, кошторисно-фінансові плани, звіти, відомості про збирання врожаїв, здачу 

продукції і сировини державі. 
Агрономічні звіти, відомості про сівбу і врожайність сільгоспкультур, підготовку посівних площ під 

бавовник, апробацію зернових культур, наявність сортових посівів, проведенні зимових агротехнічних 
робіт, боротьбу зі шкідниками і хворобами рослин. Хлібофуражний баланс. 

Звіти, відомості про продуктивність тваринництва, рух худоби. Зведена відомість про бонітування 
великої рогатої худоби та племінну роботу, бонітувальні відомості великої рогатої худоби. Плани надою 
молока, розрахунки потреби кормів, раціони.  

Плани фінансування капіталовкладень, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти 
приймання об’єктів в експлуатацію. 

Звіти, статистичні звіти про роботу сільгосптехніки і вантажного транспорту, листування з 
Херсонським трестом бавовнорадгоспів про забезпечення запчастинами, нафтопродуктами. 

Списки, відомості про облаштування переселенців. 
Штатні розписи, плани, звіти, статистичні звіти з праці і зарплати, тарифікаційні списки. Звіти про 

чисельність працівників, наявність спеціалістів сільського господарства, підготовку і перепідготовку кадрів. 
Листування з відділеннями радгоспу про проведення місцевих трирічних агро- і зоотехнічних курсів.  

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, основні показники господарської 
діяльності. Акти приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей. 

Списки працівників. Заяви про прийом та звільнення з роботи. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань робіткому.  
Канцелярія 

Розпорядження, вказівки Херсонського тресту радгоспів, обласного управління радгоспів. Накази, 
розпорядження голови. 

Перспективний план, розрахунки виробництва молока і м'яса. 
Бухгалтерія 

Протоколи виробничих нарад.  
Штатні розписи по відділеннях, кошториси адміністративно-управлінських видатків. Виробничо-

фінансовий план, допоміжні розрахунки, звіти, акти, аналізи фінансово-господарської діяльності. 
Планово-виробничий відділ 

Протоколи виробничих конференцій, нарад. 
Розрахункові таблиці на складання плану розвитку господарства, виробничі програми, плани. Плани 

здачі сільгосппродукції, відомості про підсумки соцзмагання з її виробництва. Відомості про обсяги 
надоїв, здачі державі молочних продуктів. 

Акти, довідки контрольно-насіннєвої лабораторії про результати апробації насіння зернових культур. 
Свідоцтва на насіння зернових культур, документи по вирощуванню насіння гібридної кукурудзи.  

Бонітувальні відомості, племінні свідоцтва на велику рогату худобу, овець, свиней. 
Плани, розрахунки, кошториси насадження лісозахисних смуг. 
Відділ кадрів 

Звіт про роботу з кадрами, прийом та господарське облаштування переселенців. 
Будівельний відділ 

Титульні списки, кошториси на капітальне будівництво. Плани з праці. 
Відділ механізації 

Документи з раціоналізації та винахідництва. 
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Ф.Р-2468 Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, с. Ворошилове 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 62; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1944-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи культурно-масової та 
сільськогосподарської комісій. Протоколи сходів громадян сільради, загальних зборів членів колгоспу, 
звіти депутатів перед виборцями. Договори про соцзмагання.  

Статистичні звіти про чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2469 Калінінський районний державний архів районного відділу МВС УРСР, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 87; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1944-1958 рр. 

Рішення, розпорядження, вказівки архівного відділу УМВС УРСР по Херсонській області. 
Плани, звіти про роботу, щоденник райархіву. Документи про проведення семінарів та нарад. 
Хронологічна довідка про нацистську окупацію населених пунктів району. Акти надзвичайних 

комісій по розслідуванню злочинів окупантів. Відомості про кількість землі, чисельність населення по 
населених пунктах, списки установ району і їх керівників під час окупації. Списки, відомості про 
кількість втрачених документів. 

Акти обстеження установ. 
Книги обліку. Відомості про кількість фондів та одиниць зберігання. Відбіркові списки. 
Заяви громадян на отримання довідок, копії довідок. 
Акти інвентаризації майна.  

Ф.Р-2470 Виконавчий комітет Калінінської селищної ради депутатів трудящих, смт Калінінське 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 118; 1944-1951, 1954-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 118; 1944-1951, 1954-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, робітників і службовців, 
будівництво, чисельність і витрачання фондів зарплати.  

Списки переселенців (1949-1950). Списки, анкети багатодітних матерів, представлених до урядових 
нагород.  

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати.  

Ф.Р-2471 Виконавчий комітет Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих, с. Куйбишеве 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 136; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1944-1957 рр. 

Постанови, рішення Калінінського райвиконкому. 
Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Плани роботи. Документи про проведення 

соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, будівництво, чисельність і витрачання фондів 

зарплати.  
Погосподарські книги. Договори на купівлю-продаж домоволодінь. 
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Акти здачі геодезичного знака, приймання-передавання матеріальних цінностей сільради та 
книжкового фонду бібліотеки. Схема, акт про встановлення металевих забетонованих труб-реперів у 
с. Вітрове Калінінського району. 

Списки робітників, службовців, колгоспників, переселенців з Польщі, військовослужбовців, сімей 
загиблих у ВВВ, представлених до урядових нагород.  

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Книга обліку платежів сільгоспподатку, 
особові рахунки по самооподаткуванню. 

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Особові справи депутатів. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2472 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 111; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1944-1958 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Калінінського районного виконкомів, райкому 
Компартії України. 

Протоколи сесій, засідань постійної сільськогосподарської комісії, виконкому, плани роботи. 
Протоколи сходів громадян сільради, загальних зборів працівників радгоспу «Калініносільський».  

Статистичні звіти про чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Погосподарські книги відділень радгоспів ім. Кірова, «Калінінський», «Каліносільський». 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2473 Виконавчий комітет Карло-Марксівської сільської ради депутатів трудящих, с. Карло-
Марксівське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 108; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 108; 1944-1953 рр. 

Рішення Калінінського райвиконкому.  
Протоколи сесій, засідань виконкому, плани, інформації про роботу. Протоколи сходів громадян. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про будівництво, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Звіти, відомості, інформації про господарсько-побутове облаштування, працевлаштування переселенців. 
Погосподарські книги. Акти купівлі-продажу домоволодінь, нотаріальних дій. 
Списки військовозобов'язаних та їх сімей, переселенців з Польщі (1945), репатрійованих (1950), дітей 

шкільного віку і малограмотних. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 108; 1949 р. 

Списки репатрійованих, колишніх поліцейських. 

Ф.Р-2474 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Новополтавка 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 94; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1944-1953 рр. 

Постанови, рішення Калінінського райвиконкому, листування з ним про відновлення сільського 
господарства, благоустрій населених пунктів. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 
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Звіти про хід польових робіт по колгоспах, відомості про розвиток тваринництва. 
Статистичні звіти про чисельність працездатних колгоспників, кількість тяглової сили. 
Списки господарств. Відомості обліку житлового будівництва та майна, що знаходиться в 

приватному користуванні. Акти купівлі-продажу майна. Відомості, списки, інформації про господарське 
облаштування переселенців.  

Списки мобілізованих до Червоної Армії та членів їх сімей, репатрійованих, переселенців, платників 
податків, дітей шкільного віку. Характеристики нагороджених медалями. 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Особові картки депутатів. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2475 Виконавчий комітет Львівської сільської ради депутатів трудящих, с. Львове 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 143; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 143; 1944-1966 рр. 

Постанови, рішення Калінінського, Бериславського райвиконкомів, листування з ними про хід 
сільгоспробіт, заготівлю сільгосппродуктів. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Звіти про хід будівництва житлових будинків та господарських споруд в колгоспах. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді.  
Списки військовозобов'язаних. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2476 Виконавчий комітет Новогреднєвської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогреднєве Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 131; 1945-1951, 1955-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 131; 1945-1951, 1955-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність 
населених пунктів, житлових будинків і худоби, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді.  
Акти, списки, довідки про господарське облаштування переселенців.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2477 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущове 
Калінінського району Херсонської області 
Справ: 48; 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1944-1951 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Калінінського районного виконкомів. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Плани держпостачань сільгосппродуктів, листування з райвиконкомом про їх виконання.  
Статистичні звіти про будівництво. Інформації про господарське облаштування переселенців. Акти 

купівлі-продажу домоволодінь. 
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Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді.  
Списки військовозобов’язаних. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Відомості на видачу зарплати працівникам сільради, медпункту, школи. 

Ф.Р-2478 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 96; 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 96; 1944-1961 рр. 

Акти передачі при зміні керівництва. Довідки про роботу виконкому. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 

сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

чисельність і склад населення, будівництво, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Списки депутатів, громадян сіл, репатрійованих. Характеристики передовиків сільського господарства. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2479 Виконавчий комітет Шолом-Алейхемівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новосілка Калінінського району Херсонської області 
Справ: 109; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 109; 1944-1953 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Калінінського районного виконкомів. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації, довідки про роботу. 

Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, кількість господарств.  
Погосподарські книги. Списки переселенців.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Особові картки депутатів. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-2525 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Калінінського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 446; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 446; 1944-1957 рр. 

Бобровокутська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний маяк» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Ворошиловська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості про чисельність населення. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Журнал обліку колгоспників, книги розрахунків (1949), відомості обліку трудоднів (1948-1949). 
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Калінінська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Карло-Марксівська сільрада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних і профспілкових зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. РСЧА 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Куйбишевська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1944-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVIІI партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників, книги розрахунків. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945, 1947-1949). 
Ленінська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Львівська сільська рада  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками (1944), відомості обліку трудоднів (1946-1948). 
Новогреднєвська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друг рад» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Прапор соціалізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. План роботи на 1947 рік. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Світле життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Своя праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Заяви членів колгоспу (1946), відомості обліку трудоднів (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Суворова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Хрущовська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації (1944). 
Колгосп ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1952-1957). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1947-1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945-1948). 
Чкаловська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVII партконференції 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку (1947), книга розрахунків з колгоспниками (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «20 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1946-1948, 1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Список переселенців (1949).  
Книга розрахунків з трактористами (1951). 
Шолом-Алейхемівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Піонер» 

Протоколи загальних зборів. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів.  
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1944-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1947-1949). 

Ф.Р-2527 Районна спілка і сільські споживчі товариства Калінінського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 265; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 100; 1944-1957 рр. 

Постанови, протоколи засідань правління, загальних і звітно-виборчих зборів уповноважених 
пайщиків сільських споживчих товариств.  

Плани господарської діяльності, статистичні звіти про наявність роздрібної торгової мережі, 
виконання планів товарообігу.  

Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, відомості про чисельність і склад спеціалістів. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність заготконтори, сільських споживчих товариств. 

Опис 2 
Справ: 165; 1944-1957 рр. 

Розпорядження голови спілки, накази начальника заготконтори.  
Протоколи засідань атестаційної комісії.  
Списки, особові листки з обліку кадрів, особові справи працівників. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам заготконтори, Ворошиловського, 

Калінінського, Львівського, Новогреднєвського, Хрущовського, Чкаловського сільських споживчих 
товариств. 
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Ф.Р-2531 Виконавчий комітет Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 298; 1946-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1946-1958 рр. 

Постанови, протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Рішення звужених засідань, 
розпорядження голови. Плани, звіти про роботу райвиконкому, сільрад. 

Постанови районної надзвичайної протиепідемічної комісії. 
Протоколи сесій, засідань виконкомів Дніпрянської, Новомаячківської, Чорнянської сільрад, сходів 

громадян сіл району.  
Плани розвитку сільського господарства району, заготівель і закупівель продуктів тваринництва, 

насадження виноградників. Зведення, довідки про розвиток сільгоспвиробництва по колгоспах, 
підготовку та використання зрошуваних земель. 

Акти, списки, довідки про виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) «Про заходи 
щодо ліквідації порушень статуту сільгоспартілі в колгоспах».  

Документи про проведення соцзмагань між сільрадами. 
Зведення про працевлаштування інвалідів ВВВ, наявність братських та індивідуальних могил воїнів і 

партизанів, загиблих у роки ВВВ; наявність пам'ятників та монументів, споруджених у районі в 
повоєнні роки. 

Довідки, зведення, акти, списки, листування про господарсько-побутове облаштування, 
працевлаштування переселенців з інших областей України, з Польщі, Румунії, Франції. 

Зведення про потребу с. Нова Маячка в електроенергії на 1957-1963 роки. 
Списки номенклатурних працівників району, громадян району 1928-1933 років народження, 

переселенців, репатрійованих з Румунії, допризовників, передовиків сільського господарства по колгоспах. 
Списки, акти вручення медалей «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 

колгоспникам району; протоколи, списки, акти вручення нагород багатодітним матерям.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Зведення про партійний, соціальний, національний склад членів виконкомів району. Характеристики 

працівників виконкому, установ району. Списки депутатів райради.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад.  

Опис 2 
Справ: 50; 1946-1958 рр. 

Накази з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам.  

Ф.Р-2532 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 50; 1946-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1946-1958 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Херсонського обласного відділу народної освіти, рішення 
Новомаячківського райвиконкому.  

Плани розвитку мережі шкіл і заявки до них. 
Звіти про роботу шкіл, статистичні звіти про кількість шкіл, чисельність і склад працівників шкіл, 

підсумки вступу до шкіл, чисельність, успішність і рух учнів, стан навчально-виховної роботи, роботу 
дитячих садків і позашкільних закладів.  

Класні журнали, у т. ч. Новомаячківської вечірньої школи. 
Картки реєстрації штатних розписів, звіти про виконання кошторисів видатків по зарплаті. 
Списки вчителів початкових, семирічних і середніх шкіл. 
Відомості на видачу зарплати працівникам апарату і методкабінету. 
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Ф.Р-2533 Відділ культури виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 34; 1946-1951, 1953-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1953-1958 рр. 

Плани експлуатації кіномережі. Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про роботу культурно-
просвітніх установ, підсумки республіканського огляду, присвяченого 40-річчю Жовтневої революції. 

Протокол кущового засідання працівників культурно-просвітніх установ Бериславського, 
Каховського і Новомаячківського районів, договір про соцзмагання між ними (1958).  

Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання підвідомчими установами. 
Ліквідаційний баланс (1958). 

Опис 2 
Справ: 20; 1946-1951 рр. 

Накази завідувача з особового складу, заяви, особові справи працівників. 

Ф.Р-2534 Відділ кінофікації виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 4; 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1947-1951 рр. 

Накази завідувача. 
Штатний розпис, кошторис видатків, звіт про його виконання. 

Ф.Р-2535 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих та лікарні району, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 66; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1946-1959 рр. 

Накази, виписки з наказів завідувача. 
Списки медичних працівників району, відомості нарахування зарплати працівникам відділу і 

підвідомчих закладів. 
Новомаячківська районна лікарня 

Накази, виписки з наказів головного лікаря. 
Особова справа Є. П. Дембовської. Заяви, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 

працівникам. 
Лікарня Каховського бавовняного радгоспу № 2 

Накази, розпорядження головного лікаря, виписки з них.  
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Чорнянська лікарня 

Накази головного лікаря. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2536 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 214; 1946-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 195; 1946-1957 рр. 

Бюджетний відділ 
Накази, вказівки Херсонського облфінвідділу. 
Бюджети, проекти бюджетів району, зведені місцеві бюджети, звіти, доповіді про їх виконання. 
Статистичні звіти про прибутки та видатки бюджетів сільрад, фінансово-господарську діяльність 

сільських споживчих товариств. 



 305

Штатні розписи, тарифно-кваліфікаційні сітки, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти 
про їх виконання. 

Штатний відділ 
Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про роботу зі штатними розписами і кадрами, підвищення 

кваліфікації фінансових працівників. 
Штатні розписи, картки реєстрації штатів, тарифно-кваліфікаційні сітки, кошториси видатків, 

статистичні звіти про чисельність працівників і фонди зарплати установ місцевого бюджету. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Штатні розписи, кошториси видатків, список працівників відділу. 
Відділ державних доходів 

Статистичний звіт про надходження та недоїмки по платежах державних і кооперативних 
підприємств та організацій. 

Відділ державних податків 
Звіт про обрахування та надходження податку з нетоварних операцій. 
Зведені статистичні звіти про фінансово-господарську діяльність сільських споживчих товариств. 
Бухгалтерія 

Кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-
господарську діяльність колгоспів. 

Списки колективних та індивідуальних господарств, обкладених сільгоспподатком. 
Тарифікаційні списки працівників установ місцевого бюджету. 

Опис 2 
Справ: 19; 1946-1952, 1955 рр. 

Накази завідувача з особового складу, особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам 
Тарифікаційні списки працівників закладів культури, освіти, охорони здоров’я.  

Ф.Р-2537 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 5; 1953-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1955 р. 

Звіт про виконання плану товарообігу. 
Кошторис видатків. 

Опис 2 
Справ: 3; 1953-1956 рр. 

Накази завідувача з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2538 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новомаячківської районної ради 
депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 227; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1946, 1952-1957 рр. 

Статистичні звіти про чисельність і працевлаштування пенсіонерів, матеріально-побутовий устрій 
інвалідів війни та праці, забезпечення сімей військовослужбовців, результати перегляду пенсійних 
справ, виплату держдопомоги багатодітним та одиноким матерям. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Опис 2 
Справ: 207; 1945-1958 рр. 

Накази завідувача.  
Протоколи засідань комісії по призначенню та перерахунку пенсій і допомоги. Довідки про 

отримання допомоги для сімей військовослужбовців. 
Особові рахунки пенсіонерів, інвалідів війни та праці, сімей загиблих.  
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2539 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної ради 
депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 21; 1949-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1949-1955 рр. 

Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 8; 1946, 1948-1950, 1952-1955 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2540 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 109; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 81; 1947-1953 рр. 

Накази начальника.  
Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів.  
Накази, рішення, постанови, доповідні записки, відомості про розвиток тваринництва, птахівництва, 

бджільництва, підготовку та проведення посівних і збиральних кампаній, заготівлю сільгосппродуктів.  
Накази, розпорядження, листування про створення районного відділення сільськогосподарського 

товариства для організації обміну досвідом між господарствами, впровадження досягнень науки і 
техніки в сільськогосподарське виробництво. 

Постанови, рішення, вказівки, листування про організацію районної сільськогосподарської виставки.  
План відновлення і розвитку сільського господарства району.  
Плани механізації виробничих процесів у тваринництві, доповіді про виконання трирічного плану 

розвитку громадського тваринництва. Відомості про надої молока, наявність племінної худоби, 
збільшення та використання конепоголів'я в господарствах району. 

Плани фінансування сільських бюджетів, кредитування колгоспів, звіти про виконання видатків 
місцевого бюджету.  

Акти здачі в експлуатацію зрошуваних земельних ділянок у колгоспах.  
Штатні розписи, листування про підготовку кадрів, кошториси видатків управління, колгоспів, 

ветпунктів, звіти про їх виконання.  
Списки голів і бухгалтерів колгоспів, передовиків сільгоспвиробництва. 
Виписки з протоколів, постанови 3-го пленуму, президії Херсонського обкому профспілки робітників 

і службовців МТС та земельних органів про проведення соцзмагань, оглядів художньої самодіяльності, 
роботу профкому районного сільгоспуправління. 

Опис 2 
Справ: 28; 1946-1953 рр. 

Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам районного земельного відділу, 
відділів тваринництва і технічних культур. Особові справи працівників управління. 

Ф.Р-2541 Редакція районної газети «Колгоспне життя», орган Новомаячківського районного 
комітету Компартії України і районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 64; 1946-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1946-1957 рр. 

Статистичні звіти про виконання основних показників плану, чисельність працівників і витрачання 
фонду зарплати. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Список працівників. 
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Опис 2 
Справ: 36; 1946-1957 рр. 

Накази редактора з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2542 Новомаячківська районна типографія Херсонського обласного управління у справах 
поліграфічної промисловості, видавництва і книжкової торгівлі, смт Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 32; 1947-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1947-1956 рр. 

Накази директора з особового складу, списки, особові справи, особові рахунки, відомості 
нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2544 Новомаячківська районна бібліотека для дорослих Новомаячківського районного відділу 
культурно-просвітніх установ, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 4; 1949-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1949-1952 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2545 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 1, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 126; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 126; 1944-1966 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Херсонського обласного, Новомаячківського, Каховського 
районних відділів народної освіти 

Протоколи засідань педагогічної, методичних об’єднань.  
Плани, звіти про роботу школи, методичних об’єднань, класних керівників, навчально-виховну 

роботу. Статистичні звіти про склад, успішність і рух учнів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Списки вчителів.  

Ф.Р-2546 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 2, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 146; 1952-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 146; 1952-1967 рр. 

Протоколи засідань педагогічної і виробничої рад, методичних об’єднань, батьківського комітету, 
нарад класних керівників.  

Перспективний план школи, плани, звіти про роботу директора, виробничої ради, методичних об’єднань, 
гуртків, навчально-дослідної ділянки. Статистичні звіти про успішність і рух учнів, інформації про стан 
навчально-матеріальної бази, працевлаштування випускників, виконання закону про загальне навчання. 
Журнал обліку політико-виховної та культурно-масової роботи. Акти обстеження школи.  

Штатні розписи, тарифікаційні списки вчителів, кошториси видатків, звіти про фінансову діяльність.  

Ф.Р-2552 Новомаячківська районна санітарно-епідеміологічна станція Новомаячківського 
районного відділу охорони здоров'я, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 15; 1946, 1950-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1946, 1950-1953 рр. 

Накази завідувача з особового складу, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам. 
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Ф.Р-2553 Новомаячківська районна малярійна станція Новомаячківського санітарно-
епідеміологічного відділу районного відділу охорони здоров'я, с. Дніпряни Новомаячківського району 
Херсонської області 
Справ: 4; 1951-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1951-1953 рр. 

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2554 Новомаячківська ветеринарна лікарня Новомаячківського районного відділу сільського 
господарства, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 14; 1947-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1947-1956 рр. 

Списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. Особова справа 
М. Ф. Щербатова. 

Ф.Р-2559 Районна інспектура ЦСУ СРСР Новомаячківського району Херсонського обласного 
статистичного управління, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 156; 1943-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 156; 1943-1956 рр. 

Накази начальника. Плани роботи. 
Статистичні звіти про склад, природний і механічний рух населення, випуск продукції промисловими 

підприємствами, облік підприємств дрібної промисловості, наявність і роботу автотранспорту, гаражів, 
ремонтних майстерень, технічний стан сільгосптехніки, підсумки сівби та розмір посівних площ, наявність 
плодово-ягідних і виноградних насаджень, облік зрошуваних земель, стан тваринництва, наявність худоби, 
чисельність персоналу та фонд зарплати в закладах освіти, культури, охорони здоров’я. 

Ф.Р-2563 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 
Справ: 79; 1946-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1946-1950 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Головного дорожнього управління при Раді Міністрів УРСР, 
Херсонського обласного дорожнього відділу, постанови, рішення Херсонського обласного, 
Новомаячківського районного виконкомів. Накази начальника відділу. 

Плани, звіти, відомості, листування про будівництво і ремонт доріг, мостів, трудову участь колгоспів 
у дорожніх роботах. 

Проект будівництва дороги Нова Маячка – Дніпряни.  
Соціалістичні зобов'язання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 43; 1949-1958 рр. 

Накази Херсонського обласного відділу дорожнього і транспортного господарства, обласного 
управління автотранспорту і шосейних доріг, постанови, рішення Новомаячківської райради. Накази 
начальника відділу. 

Плани, звіти, відомості, листування про будівництво і ремонт доріг, мостів, заготівлю будівельних 
матеріалів. 

Типові проекти. Об’єктні картки. 
Соціалістичні зобов'язання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2564 Новомаячківська автотранспортна рота Херсонського обласного автотранспортного 
тресту, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 55; 1944-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1944-1955 рр. 

Накази директора з особового складу, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати 
працівникам. Журнал обліку видачі трудових книжок. 

Ф.Р-2567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Новомаячківському району, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 64; 1946-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1946-1954 рр. 

Звіти про вручення зобов’язань, виконання планів поставок сільгосппродуктів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 36; 1946-1956 рр. 

Накази уповноваженого з особового складу, особові справи, відомості нарахування зарплати 
працівникам. 

Ф.Р-2569 Районна спілка і сільські споживчі товариства Новомаячківського району Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 172; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 172; 1944-1958 рр. 

Статут спілки.  
Постанови, протоколи засідань правління спілки, звітно-виборчих зборів уповноважених пайщиків. 
Статистичні звіти про роботу, штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, фінансові плани, 

звіти про фінансово-господарську діяльність спілки і сільських споживчих товариств. 
Титульний список капітального будівництва, кошторис на будівництво магазину спілки. 
Акт приймання-передавання основних засобів у зв'язку з ліквідацією спілки. 

Ф.Р-2575 Робітничий кооператив бавовнорадгоспу «Каховський № 2» Новомаячківської районної 
спілки споживчих товариств, с. Кам'янка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 9; 1949-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1949-1954 рр. 

Особові рахунки, відомості нарахування та видачі зарплати працівникам. 

Ф.Р-2577 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при 
бавовнорадгоспі «Каховський № 2», с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 24; 1947-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1947-1954 рр. 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань робіткому. 
Звіти про роботу. Списки членів профспілки. 
Кошториси видатків, звіти про виконання профбюджету. 
Відомості нарахування зарплати працівникам робіткому. 
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Ф.Р-2578 Робітничий комітет профспілки працівників автомобільного транспорту при 
Новомаячківській автомобільній роті, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 
Справ: 15; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1946 р. 

Постанови, вказівки президії Українського республіканського комітету профспілки. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань робіткому. 
Облікові картки членів, заяви про вступ до профспілки. 

Опис 2 
Справ: 3; 1947 р. 

Постанови президії Українського республіканського комітету профспілки, рішення 
Новомаячківського райвиконкому.  

Протоколи виробничих нарад.  
Облікові картки членів, заяви про вступ до профспілки. 

Опис 3 
Справ: 3; 1948 р. 

Постанови, вказівки президії Українського республіканського комітету профспілки.  
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань робіткому. 
Заяви про вступ до профспілки. 

Опис 4 
Справ: 4; 1949 р. 

Постанови, вказівки президій Центрального, Українського республіканського, Херсонського 
обласного комітетів профспілки.  

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань робіткому. 

Опис 5 
Справ: 2; 1950 р. 

Постанови, вказівки президій Центрального, Українського республіканського, Херсонського 
обласного комітетів профспілки.  

Ф.Р-2579 Народний суд Новомаячківського району, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 
Справ: 454; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 454; 1946-1953 рр. 

Кримінальні, цивільні справи. 

Ф.Р-2580 Дніпрянський державний лісорозсадник Херсонського міжобласного відділення 
Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник», с. Дніпряни Новомаячківського району Херсонської 
області 
Справ: 1; 1951 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1951 р. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2582 Новомаячківська інкубаторно-птахівницька станція Херсонської обласної контори 
інкубаторно-птахівницьких станцій, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 
Справ: 5; 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1950-1952 рр. 

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам.  
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Ф.Р-2588 Виконавчий комітет Новолагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Нові Лагері 
Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 77; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, нарад спеціалістів сільського господарства.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, економічний стан 

колгоспників, будівництво, наявність худоби. 
Списки господарств сільради. 
Списки загиблих, зниклих безвісти, інвалідів ВВВ, репатріантів, представлених до нагородження 

медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 7; 1947-1952 рр. 

Договори, акти купівлі-продажу домоволодінь та поділу майна. 
Відомості нарахування зарплати працівникам сільради, шкіл, медпункту, клубу. 

Опис 3 
Справ: 10; 1944-1952 рр. 

Погосподарські книги. 

Ф.Р-2589 Херсонський обласний комітет профспілки працівників автомобільного транспорту і 
шосейних доріг, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 394; 1949-1956, 1968-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 394; 1949-1956, 1968-1983 рр. 

Накази Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг СРСР, постанови, розпорядження, 
вказівки, циркуляри ВЦРПС, Центрального і Українського республіканського комітетів профспілки, 
Херсонської облпрофради. 

Витяги з протоколів засідань Херсонської облпрофради. Стенограми обласних і районних 
конференцій, протоколи засідань пленумів, президії обкому, зборів і нарад обласного профактиву, 
звітно-виборчих зборів районних і місцевих комітетів профспілки.  

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, інформації про культурно-масову, ідеологічну, політико-
виховну, раціоналізаторську і винахідницьку роботу профорганізацій, розвиток бригадної організації 
праці, зміцнення трудової дисципліни, збереження енергоресурсів, стан житлово-побутового 
обслуговування трудящих на підприємствах автотранспорту і шосейних доріг, оздоровлення дітей в 
піонерських таборах.  

Протоколи загальних зборів працівників підприємств, установ і організацій про прийняття колективних 
договорів; акти, інформації про їх виконання. Соцзобов'язання, документи про проведення соцзмагань. 

Звіти, довідки, відомості про підсумки виборів до місцевкомів.  
Плани, довідки, відомості про роботу, комплектування і розвиток мережі шкіл комуністичної праці.  
Довідки, відомості про участь у Всесоюзному зльоті профгрупоргів.  
Статистичні звіти про чисельність і склад профорганізацій, роботу бібліотек. 
Списки автопідприємств області, профорганізацій. 
Документи про стан техніки безпеки та охорону праці на підприємствах та автотранспорті. 

Статистичні звіти про роботу технічного інспектора. Акти про нещасні випадки на виробництві. 
Відомості про виконання комплексної програми підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів. Довідки про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені профбюджети, бюджети соцстрахування, звіти про їх 

виконання. Штатні розписи, кошториси видатків профспілкового будинку відпочинку 
ім. Н. К. Крупської, кошториси видатків піонертабору в м. Скадовськ. 

Особові рахунки, відомості на видачу зарплати працівникам обкому. 
Розрахункові відомості по внесках на державне соцстрахування. 
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Ф.Р-2590 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 95; 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1943-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Списки членів колгоспів сільради. 
Довідки, характеристики громадян, що проживали на території сільради під час нацистської окупації. 

Списки тих, що виїхали до Німеччини, поліцаїв. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 8; 1945-1953 рр. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 3 
Справ: 44; 1944-1952 рр. 

Погосподарські книги. 

Ф.Р-2591 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Перемога наймитів», с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 75; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1944-1952 рр. 

Загальний відділ 
Накази Наркоматів і Міністерств харчової промисловості СРСР і УРСР, Міністерства держконтролю 

СРСР. Головного управління виноробної промисловості УРСР, Херсонського виноробного тресту. 
Протоколи виробничих нарад. Акт приймання-передавання майна та цінностей при зміні керівництва. 
Документи до лекцій «Значення Каховської ГЕС та Південноукраїнського каналу для розвитку 

народного господарства Херсонщини». 
Плановий відділ 

Паспорт радгоспу. Виробничий, виробничо-фінансовий плани.  
Соцзобов’язання працівників радгоспу, Херсонського винтресту. 
Агровиробничий відділ 

Накази Херсонського виноробного тресту. Документи про участь радгоспу в сільгоспвиставках.  
Агротехнічні звіти з рослинництва та виноградарства. Звіти, інформації, відомості про площі 

зрошуваних земель, наявність виноградників та догляд за ними, проведення весняно-польових робіт, 
стан посівів, виконання соцзобов’язань. 

Кошторис видатків на ремонт виноградників.  
Звіт про роботу автопарку, наявність автотранспорту.  
Відділ тваринництва та бджільництва 

Плани, відомості про розвиток тваринництва та птахівництва, заходи по збереженню поголів’я 
худоби, заготівлю кормів у колгоспах. Звіти по тваринництву. 

Відділ виноробства та переробки 
Циркуляри Херсонського винтресту про підвищення врожайності колгоспних виноградників та 

догляд за ними.  
Особові агротехнічні плани колгоспників по догляду за виноградниками. Журнал здачі винограду 

бригадами радгоспу. Акт перевірки заходів із виноградарства. 
Кошториси позалімітних видатків.  
Відділ капітального будівництва та механізації 

Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва та ремонту. 
Договір з Одеською філією тресту «Укрхарчопромпроект», калькуляції, відомості, кошториси, акти 

приймання виконаних робіт з будівництва коньячно-перекурного заводу, інших об’єктів. 
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Бухгалтерський відділ 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Списки керівного складу. 
Документи з кадрової роботи 

Статистичний звіт з праці. Акти, довідки про облік та навчання кадрів. 
Списки, особові картки працівників, у т. ч. нагороджених орденами і медалями СРСР, 

військовозобов’язаних. Характеристики передовиків-кандидатів на участь у Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці. 

Профспілковий комітет 
Колективні договори. 

Ф.Р-2598 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Каховський № 2» Херсонського 
тресту бавовницьких, свинарських та вівчарських радгоспів, с. Кам'янка Новомаячківського району 
Херсонської області 
Справ: 18; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1944-1954 рр. 

Списки населення, у т. ч. працездатного, працівників радгоспу, керівного складу, передовиків, 
стахановців. Списки евакуйованих у роки ВВВ, прибулих під час окупації, інвалідів ВВВ. 

Опис 2 
Справ: 8; 1944-1957 рр. 

Акт про передачу радгоспу з підпорядкування Міністерства землеробства УРСР у підпорядкування 
Міністерства технічних культур УРСР.  

Акти приймання-передавання господарства при зміні керівництва. 
Акти оцінки ділянки під будівництво заводу з обробки гібридного насіння кукурудзи. 
Акт про передачу переселенцям будинків і надвірних будівель. Списки працівників, яким відведені 

присадибні ділянки з забудовою. 

Ф.Р-2613 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомаячківського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 750; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 750; 1944-1956 рр. 

Білоцерківська сільська рада  
Сільгоспартіль (колгосп) «Спільна сила» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1944, 1946-1950).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів, заяви про вступ і виключення з 

колгоспу (1951-1956).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945-1950). 
Дніпрянська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1951-1953), заяви про виділення 

земельних ділянок (1953). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Литвинова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1944, 1946-1950). 
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Новолагерська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1946-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1945-1949).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1948-1950). 
Новомаячківська сільська рада  
Сільгоспартіль (колгосп) «Пам'ять Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1944-1946, 1948-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Заяви про вступ до колгоспу (1954). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1953, 1955). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Заяви про вступ і виключення з колгоспу (1956). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1955). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса 

Протоколи загальних зборів, засідання правління.  
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1946-1947, 1949). 
Новоукраїнська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Оборона країни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки переселенців (1952). 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1951, 1953-1954), книги розрахунків (1951). 
Червоногвардійська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду 

Список присадибних ділянок (1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Списки керівного складу (1944). 



 315

Чорнянська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1944-1946, 1948-1954). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1944-1952). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Сталінська конституція» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1944-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона хвиля» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книги розрахунків з колгоспниками, відомості обліку трудоднів (1947, 1949-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Акти про закріплення присадибних ділянок (1949). 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1947-1950).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів. 
Списки присадибних ділянок колгоспників (1944). Акт про наділ і закріплення присадибних ділянок 

за переселенцями (1952).  
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1944, 1948-1953).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей, книги розрахунків, відомості обліку трудоднів 

(1953-1954). 

Ф.Р-2618 Будинок науково-технічної пропаганди (Будинок техніки) Ради народного господарства 
Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 427; 1958-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 427; 1958-1965 рр. 

Секретаріат 
Постанови, розпорядження Чорноморського Раднаргоспу. Штатні розписи, кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність. 
Постанови, розпорядження, вказівки Державних комітетів СРСР і УРСР, РНГ УРСР, Чорноморського 

Раднаргоспу.  
Положення, плани, звіти про роботу відділів і груп ЦБТІ Херсонського Раднаргоспу. 
Протоколи, плани проведення науково-технічних конференцій, нарад, семінарів працівників служб 

технічної інформації.  
Плани заходів з науково-технічної пропаганди, обміну передовим досвідом на підприємствах, 

впровадження нової техніки, організації виставок. Звіти, довідки про роботу служб технічної інформації 
підприємств, бригад і ударників комуністичної праці, проведення конкурсів-оглядів. 

Типові положення про ради новаторів на підприємствах раднаргоспів, міжзаводські школи з обміну 
передовим досвідом. 

Відомості про економічний ефект від впровадження технічної інформації. 
Листування зі Всесоюзною торговою палатою, раднаргоспами, підприємствами, експортними 

організаціями, іноземними фірмами про технічні нововведення. 
Документи про роботу міжраднаргоспівської школи передової технології будівельної індустрії, 

комплексної механізації. 
Списки працівників служби інформації, кореспондентів. 
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Відділ науково-технічної пропаганди та виставок 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Положення про технічного інформатора підприємства, цеху.  
Плани основних заходів з технічного інформування, пропаганди та обміну передовим досвідом. 
Плани, листування з підприємствами про виготовлення і поставки експонатів на ВДНГ СРСР, 

міжнародні виставки і ярмарки, документи про демонстрацію рацпропозицій підприємствами 
Раднаргоспу на ВДНГ УРСР. 

Звіти про закордонні відрядження з метою вивчення передового досвіду. 
Підготовчі матеріали для телепередач, радіожурналу «За технічний прогрес».  
Документи про заохочення і нагородження учасників ВДНГ СРСР і передовиків виробництва. 
Група раціоналізації та винахідництва 

Вказівки Комітету у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР, ЦК Всесоюзного 
товариства винахідників і раціоналізаторів, РНГ УРСР.  

Положення про відділи, бюро раціоналізації і винахідництва в міністерствах, відомствах, 
раднаргоспах, підприємствах і цехах.  

Стенограма 2-ї обласної звітно-виборчої конференції Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів. 

Положення про групу, плани роботи.  
Плани, звіти, довідки, листування з раднаргоспами і підприємствами про надходження та 

впровадження винаходів, технічних удосконалень і рацпропозицій, роботу конструкторських бюро і 
лабораторій на громадських засадах, роботу з технічною інформацією, обмін передовим досвідом.  

Доповіді на оглядах і конкурсах на кращий винахід і рацпропозицію. Перелік найбільш цінних 
рацпропозицій, впроваджених на підприємствах Раднаргоспу, та їх економічний ефект. План 
впровадження рацпропозицій на Миколаївському суднобудівному заводі ім. Носенка. 

Документи закінчених справ по рекомендованих і передбачуваних винаходах.  
Документи про проведення соцзмагань, конференцій, нарад, оглядів, конкурсів, місячників по 

впровадженню рацпропозицій і винаходів. 
Кошториси видатків, листування з управліннями Раднаргоспу про фінансування розробок і 

впровадження рацпропозицій та винаходів.  
Відділ суднобудування, машинобудування та енергетики 

Плани, звіти про роботу відділу. 
Доповіді, рекомендації учасників науково-технічних конференцій, нарад, семінарів. Рекомендації 

міжзаводських шкіл з обміну передовим досвідом по впровадженню рацпропозицій. Документи про 
організаційно-методичну та інструктивну роботу ЦБТІ на підприємствах і організаціях Раднаргоспу. 

Плани, звіти, довідки, акти перевірок роботи служб технічної інформації на підприємствах, 
громадських конструкторських бюро, лабораторій на громадських засадах. Звіти підприємств про 
впровадження досягнень технічного прогресу, у т. ч. на Миколаївському суднобудівному заводі 
ім. Носенка, заводі п/с 151. 

Звіт тресту «Миколаївбуд» про проведення огляду-конкурсу на кращу постановку роботи з технічної 
інформації, пропаганди та обміну передовим досвідом.  

Описи способу автоматичного управління зварювальними перетворювачами; пристосування для 
нарізування конічних коліс зі зчепленням М. Л. Новікова на фрезерних верстатах; заходи з підвищення 
експлуатаційних показників кукурудзозбирального комбайна «Херсонець».  

Відділ харчової, рибної, молочної та легкої промисловості 
Протоколи теоретичних, науково-технічних конференцій, нарад, семінарів. 
Плани, звіти, довідки про роботу відділу, обмін передовим досвідом з ЦБТІ міст Ленінград, Київ, 

Одеса. Рекомендації відділу, міжзаводських шкіл з обміну передовим досвідом по впровадженню 
рацпропозицій.  

Плани, звіти, довідки підприємств про науково-технічну пропаганду, стан технічної інформації, 
впровадження досягнень технічного прогресу і передового досвіду, роботу бригад комуністичної праці і 
новаторів виробництва.  

Документи перевірок роботи підприємств в області технічної пропаганди і інформації. Контрольні 
карти використання науково-технічної інформації. 

Список підприємств та організацій Херсонського Раднаргоспу. 
Технологія, інформація про впровадження комплексної механізації і пневматичного транспорту на 

підприємствах. 



 317

Група видавництва та розповсюдження технічної літератури 
План роботи групи. 
Відгуки на роботу П. М. Заглубоцького «Економічна ефективність комплексної механізації та 

автоматизації машинобудівного виробництва».  
Виробничий апарат групи «А» нової техніки, передових методів праці та організації виробництва 

Постанова, доповідь 4-ї конференції міжгалузевої ради науково-технічного товариства Херсонської 
області.  

Плани, звіти про роботу Херсонського Будинку науково-технічної пропаганди.  
Науково-технічні рекомендації ЦБТІ, передані для впровадження у виробництво. Перелік найбільш 

цінних винаходів і рацпропозицій, впроваджених на підприємствах Херсонської та Миколаївської 
областей.  

Плани, звіти, довідки про стан науково-технічної інформації, пропаганди та обміну передовим 
досвідом на підприємствах. Плани, звіти, довідки про роботу служб і бюро технічної інформації і 
пропаганди підприємств міста та області, перевірки роботи підприємств в області технічної пропаганди і 
інформації. Документи про проведення огляду культури виробництва на підприємствах міста та області. 

Документи про організацію та перевірку роботи міжзаводських шкіл з обміну передовим досвідом, 
комплексних бригад новаторів виробництва, проведення науково-технічних конференцій, нарад, 
семінарів. Тематичні плани постійно діючих семінарів. 

Виробничий апарат групи «Б» харчової та легкої промисловості 
Тематичний план роботи Херсонського обласного правління науково-технічного товариства легкої 

промисловості.  
Плани заходів з технічної інформації і пропаганди, впровадження передових методів праці й 

організації виробництва на підприємствах харчової та легкої промисловості. 
Звіти, довідки, інформації про роботу бюро і служб технічної інформації підприємств, міжзаводських 

і фабричних шкіл, санітарний стан на підприємствах, виконання заходів з культури виробництва та 
промислової естетики, економічний ефект від впровадження передового досвіду. 

Документи про роботу всесоюзних і республіканських шкіл-семінарів з обміну досвідом, проведення 
науково-технічних конференцій, нарад, семінарів, виїздів на підприємства інших республік СРСР з 
метою обміну досвідом роботи, громадського огляду підвищення рівня економічної роботи на 
підприємствах Чорноморського Раднаргоспу. 

Виробничий апарат «В» група організації виставок, покази впровадження нової техніки і досвіду 
новатора виробництва 

Плани заходів із технічної пропаганди, листування з Будинками науково-технічної пропаганди інших 
областей про організацію виставок, впровадження нової техніки і досвіду новаторів виробництва. 

Науково-технічна бібліотека 
Протоколи нарад, семінарів з працівниками технічних бібліотек, підприємств області. 
Плани, звіти про роботу науково-технічної бібліотеки Будинку науково-технічної пропаганди, мережі 

технічних бібліотек області. 
План заходів по переходу на єдину систему бібліотечно-бібліографічного обслуговування.  
Звіт Херсонської обласної оглядової комісії за підсумками Республіканського огляду технічних 

бібліотек.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2619 Херсонська міська спеціальна школа-інтернат № 2 Херсонського міського відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 50; 1949-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1949-1957 рр. 

Витяги з наказів директора.  
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних нарад. 
Плани, звіти про навчально-виховну роботу, звіти про успішність учнів. Протоколи випускних і 

перевідних екзаменів. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 



 318 

Ф.Р-2620 Херсонська автомобільна база Управління «Радгосптранс» Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 72; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1944-1958 рр. 

Накази директора, списки, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Акти про нещасні випадки. 

Ф.Р-2621 Представник Ради у справах колгоспів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 267; 1948-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 267; 1948-1953 рр. 

Доповідні записки про дотримання статутів сільгоспартілей.  
Наглядові справи сільгоспартілей.  
Накази з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2622 Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 
Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 105; 1945-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1945-1959 рр. 

Постанови, рішення Херсонської обласної ради, обкому КП(б) України. Накази, розпорядження по 
управлінню. 

Листування про облік збитків, заподіяних під час нацистської окупації.  
Плани сільського і колгоспного будівництва, будівництва Каховської ГЕС. Звіти, кон'юнктурні огляди 

роботи управління та міжколгоспних будівельних установ. Доповідні записки, листування з 
райвиконкомами, будівельними організаціями про будівництво колгоспних ферм, житлових будинків для 
колгоспників та переселенців, радіофікацію та телефонізацію районів, постачання будівельних матеріалів.  

Документи про проведення соцзмагань.  
Акти обстеження берегової лінії Каховського водосховища та перенесення будинків із зони 

затоплення.  
Звіт про роботу Херсонської обласної однорічної школи десятників.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2623 Херсонська обласна будівельно-монтажна контора Українського республіканського 
тресту «Укрсільпромбуд», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 52; 1948-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 52; 1948-1953 рр. 

Накази, розпорядження тресту «Укрсільпромбуд», Херсонського облвиконкому, будівельно-
монтажної контори.  

Плани, звіти про роботу.  
Акти, доповідні записки, листування з трестом про ліквідацію установи.  
Особові справи. 

Ф.Р-2624 Херсонський обласний комітет профспілки працівників зв'язку, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 684; 1947-1978 рр. 

Опис 1 
Справ: 421; 1947-1967 рр. 

Протоколи обласних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії.  
Документи про стан культурно-масової роботи, раціоналізаторства і винахідництва, охорони праці, 

техніки безпеки, проведення соцзмагань.  
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Кошториси видатків, звіти про виконання профбюджетів.  
Колективні договори.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 264; 1968-1978 рр. 

Протоколи обласних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії.  
Документи про стан культурно-масової роботи, раціоналізаторства і винахідництва, охорони праці, 

техніки безпеки, проведення соцзмагань.  
Кошториси видатків, звіти про виконання профбюджетів.  
Колективні договори.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2630 Автобаза Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 19; 1957-1958рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1957-1958рр. 

Транспортно-фінансові плани, звіти про виконання планів, фінансово-господарську діяльність. 
Накази з особового складу, довідки, посвідчення, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 4; 1939-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1939-1941 рр. 

Наряди на приписку, листування з підприємствами і установами про вербування курсантів до 
військових училищ, військові присяги. 

Ф.Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області 
Справ: 2; 1939, 1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1939, 1941 рр. 

Документи про проведення мобілізації, військові присяги. 

Ф.Р-2633 Хорлівський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Хорли Чаплинського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1939 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1939 р. 

Накази, листування з Київським особливим військовим округом про підготовку до призову, 
зберігання таємних документів, протипожежні заходи у військових частинах. 

Ф.Р-2634 Цюрупинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1939-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1939-1940 рр. 

Описи знищеного таємного листування. 
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Ф.Р-2635 Нововоронцовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області 
Справ: 2; 1939, 1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1939, 1941 рр. 

Листування з Нововоронцовським райвідділом НКВС УРСР, Великоолександрівським районним 
військкоматом про допуск до таємних документів. 

Ф.Р-2636 Скадовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1941 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941 р. 

Документи про збори молодшого керівного і рядового складу запасу. 

Ф.Р-2637 Чаплинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області 
Справ: 3; 1939-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1939-1940 рр. 

Вказівки, листування з Миколаївським обласним, Каховським районним військкоматами про стан 
мобілізаційної роботи. Відомості про політичний і економічний стан району.  

Книга реєстрації відпусток військовослужбовців. 

Ф.Р-2638 Горностаївський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Горностаївка Горностаївського району Миколаївської області 
Справ: 1; 1941 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1941 р. 

Протоколи звужених засідань Горностаївського райвиконкому. 

Ф.Р-2641 Голопристанське районне єдине споживче товариство (ЄСТ), с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи нарад, засідань ревізійних комісій. 
Листування з установами про заготівлю і реалізацію товарів. 

Ф.Р-2642 Херсонська міжрайонна заготівельна контора Одеської міжобласної контори Головного 
управління по заготівлі і переробці вторинної сировини (Головвторсировина) Міністерства 
промислових товарів широкого вжитку СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 29; 1952-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1952-1958 рр. 

Накази управляючого з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування 
зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2646 Херсонська обласна контора «Кінотехпостач» Херсонського обласного управління 
кінофікації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 50; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1944-1958 рр. 

Накази начальника з особового складу, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування 
зарплати працівникам. 

Ф.Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 364; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 184; 1945-1958 рр. 

Накази начальника Дніпровського відділу охорони здоров'я водників, директора санаторію, 
головного лікаря.  

Звіти, акти обстеження роботи санаторію, передачі його у підпорядкування міського відділу охорони 
здоров'я. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Заключний, ліквідаційний баланси. 

Опис 2 
Справ: 180; 1949-1958 рр. 

Історії хвороби. 

Ф.Р-2649 Відділ сільськогосподарського управління Херсонського окружного комісаріату, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 16; 1941-1943 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1941-1943 рр. 

Наказ Херсонської міської управи про затвердження бюджету на 1943/1944 господарський рік.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність, баланси підвідомчих установ. 
Відомості нарахування зарплати працівникам підвідомчих установ. 

Ф.Р-2652 Відділ торгівлі виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 18; 1944, 1946, 1948-1951, 1953-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1944, 1946 рр. 

Постанови, накази Херсонського обласного відділу торгівлі про постачання продуктів, товарів для 
Червоної Армії та під час повеней 1944, 1946 років.  

Штатні розписи, кошториси видатків. 

Опис 2 
Справ: 16; 1946, 1948-1951, 1953-1956 рр. 

Накази, розпорядження Херсонського обласного і міського виконкомів, начальника відділу.  
Протоколи конференцій, кущових нарад працівників торгівлі, санітарних лікарів, засідань комісій 

громадського контролю.  
Плани роботи, звіти про виконання планів товарообігу. Кон’юнктурні огляди торговельно-господарської 

діяльності, дислокація торговельної мережі. Відомості про роботу ринків, середньоринкові ціни. Листування 
з Херсонським обласним відділом торгівлі про організацію буфетів на призовних пунктах.  

Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-2653 Херсонський обласний паливний трест Міністерства місцевої паливної промисловості 
УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 188; 1940, 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1945-1953 рр. 

Накази, постанови, розпорядження РНК УРСР, Ради Міністрів УРСР, Наркомату і Міністерства 
місцевої паливної промисловості УРСР.  

Звіт про виробничо-фінансову діяльність Кардашинського торфопідприємства (1940). 

Опис 2 
Справ: 179; 1944-1958 рр. 

Протоколи виробничо-технічних нарад. 
Плани, звіти про випуск валової і товарної продукції, капітальне будівництво, заготівлю й вивіз дров, 

з праці. Листування з Міністерством місцевої паливної промисловості УРСР про хід виконання 
виробничих планів, роботу шахт, поліпшення якості житлового будівництва. 

Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2654 Херсонська постачально-збутова контора «Комунжитлопостач» Міністерства 
комунального господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 130; 1945-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 130; 1945-1957 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР, Херсонського обласного 
відділу комунального господарства.  

Статут контори. 
Плани, звіти про роботу, доповідні записки про відбудову житлово-комунального господарства.  
Документи про будівництво й роботу Бериславського цегельного заводу.  
Прейскуранти на металеві вироби, будівельні матеріали, кабельну продукцію, імпортні товари.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2655 Відділ у справах мистецтв управління культури виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 118; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1944-1946, 1949-1953 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, накази начальника відділу про створення формувань МППО.  
Листування про нагородження медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 рр.» 

Опис 2  
Справ: 110; 1944-1953 рр. 

Накази, постанови Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР. Рішення облвиконкому 
про реевакуацію та відзначення ювілею Херсонського театру ім. Луначарського, відновлення роботи 
музичної школи, відкриття Будинку народної творчості, Театру юного глядача, Театру ляльок у 
м. Херсон, організацію колгоспно-радгоспних театрів у містах Генічеськ і Скадовськ.  

Протоколи нарад директорів та педагогів музичних шкіл області.  
Плани, звіти, доповіді про роботу відділу. Акти обстеження роботи закладів культури. Довідки, 

інформації про огляди художньої самодіяльності, культурне обслуговування будівельників Каховської ГЕС. 
Описи музейних цінностей, вивезених під час нацистської окупації з м. Херсон.  
Статут Херсонського Театру ляльок.  
Штатні розписи, репертуарні плани та програми театрів області. 
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Ф.Р-2656 Горностаївська промислово-кооперативна артіль «Об'єднаний трудівник» Херсонської 
обласної спілки текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів, с. Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 7; 1945-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1945-1949 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2657 Новомаячківська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 1; 1946-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1946-1951 рр. 

Накази начальника. 

Ф.Р-2658 Херсонське добровільне бджільницьке товариство, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 59; 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1947-1951 рр. 

Статут товариства.  
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Листування з установами, організаціями про організацію роботи бджолярів.  
Документи з особового складу, заяви про вступ до товариства. 

Ф.Р-2660 Управління головного архітектора при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 61; 1951-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1951-1955 рр. 

Накази Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, рішення Херсонського 
облвиконкому, Новокаховської міськради. 

Протоколи нарад з питань забудови міських кварталів, розгляду проектів будівництва селищ 
Каховської ГЕС.  

Схематичний план земельних ділянок під житлову забудову м. Нова Каховка.  
Книги дозволу Херсонської обласної держінспекції архітектурно-будівельного контролю на 

проведення робіт по будівництву житлових споруд Дніпробуду.  
Акти приймання об'єктів в експлуатацію.  
Листування з Херсонським обласним відділом у справах архітектури, держінспекцією архітектурно-

будівельного контролю, Новокаховською міськрадою про будівництво Палацу культури, телефонізацію 
і радіофікацію будинків.  

Звіти про виконання кошторисів видатків. 

Ф.Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2151; 1944-1984 рр. 

Опис 1  
Справ: 1015; 1944-1963 рр.  

Секретар 
Накази, розпорядження Комітетів, Управлінь у справах архітектури при РНК, Радах Міністрів СРСР і 

УРСР, постанови, рішення Херсонського облвиконкому, обкому Компартії України. 
Рішення Херсонського міськвиконкому про затвердження відведених під забудову ділянок (1944). 
Протоколи технічних нарад, засідань архітектурної комісії, будівельно-технічної ради. Висновки на 

проекти. 
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Плани, звіти про хід проектно-планувальних робіт.  
Плани міст Херсон (1944), Каховка, Нова Каховка (1952). 
Відомості, листування з райвиконкомами про виявлення і охорону пам’яток архітектури, пам’ятників 

і монументів на території області. 
Договори про соцзмагання. 
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

Плани, звіти про роботу обласної та міської інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю. 
Проектно-кошторисна документація на відбудову й спорудження об’єктів у населених пунктах 

області. Типові проекти. Акти приймання об'єктів в експлуатацію. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи відділу, технічного бюро, управлінь головних архітекторів міст. 
Статистичні звіти про капітальні вкладення, виконання планів роботи техбюро, з праці, чисельність 

працівників і витрачання фонду зарплати. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, перерахування внесків до фонду 

Спілки архітекторів УРСР. 

Опис 2  
Справ: 925; 1964-1975 рр. 

Секретар 
Накази начальника (1975). 
Протоколи засідань будівельно-технічної ради. Висновки на проекти. 
Відомості про хід ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури. 
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу інспекції. 
Проектно-кошторисна документація на спорудження об’єктів у населених пунктах області. Акти 

приймання об'єктів в експлуатацію. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи відділу, технічного бюро. 
Статистичні звіти про капітальні вкладення, виконання планів роботи техбюро, з праці, чисельність 

працівників і витрачання фонду зарплати. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, перерахування внесків до фонду 

Спілки архітекторів УРСР. 

Опис 3  
Справ: 25; 1945-1956, 1958, 1960-1962, 1964, 1966 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, міського виконкомів, комітетів КП(б) України про 
відведення земельних ділянок, будівництво стратегічних і військових об’єктів на території області;. 

Схема (1951), пояснювальна записка, висновок (1954) до генплану м. Херсон. Ситуаційні плани 
міст Каховка (1951), Херсон (1955). 

Основні положення проектів планування й забудови міст Херсон, Нова Каховка. Характеристики 
розвитку міст Херсон, Каховка, Скадовськ. 

Довідки про чисельність населення по районах області (1947).  

Опис 4  
Справ: 186; 1976-1984 рр.  

Канцелярія 
Накази начальника.  
Довідки, відомості про стан житлового будівництва, благоустрою населених пунктів. 
Будівельно-технічна рада 

Протоколи засідань обласної містобудівної ради. Висновки на проекти. 
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

Проектно-кошторисна документація на спорудження об’єктів у населених пунктах області. Акти 
приймання об'єктів в експлуатацію. 

Звіти про якість, структуру і термін житлового, цивільного будівництва.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків відділу, технічного бюро, звіти про виконання кошторисів і 
планів з праці. 
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Ф.Р-2664 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Скадовському району, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 82; 1947-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 82; 1947-1951 рр. 

Накази, вказівки Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області, листування 
з ним про постачання зерна, продуктів тваринництва, порядок засипання фуражних фондів.  

Звіти про виконання обов'язкових поставок сільгосппродуктів.  
Відомості обліку врожайності польових культур. 

Ф.Р-2666 Скадовська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 424; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 424; 1944-1970 рр. 

Накази Херсонського обласного статистичного управління. 
Протоколи виробничих нарад, плани роботи.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2672 Скадовський морський порт управління Херсонського морського торговельного порту, 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 77; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1943-1960 рр. 

Накази Наркомату морського флоту СРСР, начальників Чорноморського держпароплавства, 
Одеського, Херсонського, Скадовського портів.  

Положення про порт.  
Протоколи загальних зборів, виробничих нарад.  
Звіти про механізацію, експлуатацію вантажного обладнання і транспорту. Листування з 

Чорноморським держпароплавством про виділення Скадовського порту в самостійний порт, планування 
розвитку порту, виконання виробничих планів, усунення недоліків у роботі.  

Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2673 Скадовська районна прокуратура Херсонської обласної прокуратури, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 35; 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1944-1949 рр. 

Накази, вказівки Генерального прокурора СРСР, Прокурора УРСР, прокурора Херсонської області 
про посилення прокурорського нагляду за дотриманням соціалістичної законності.  

Протести районного прокурора на рішення Скадовської селищної ради, загальних зборів 
колгоспників, керівників установ. 

Касаційні протести в колегію Херсонського обласного суду на рішення Скадовського народного 
суду.  

Подання в райвиконком, партійні органи в порядку нагляду за роботою підприємств, установ і 
організацій. 
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Ф.Р-2680 Скадовське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського 
республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 19; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1945-1954 рр. 

Накази, вказівки Херсонської обласної контори «Автотракторозбут», листування з нею про порядок 
відпуску сільгоспмашин і запчастин, встановлення оптових цін, фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2683 Виконавчий комітет Верхньорогачицької районної ради народних депутатів, смт Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 761; 1946-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 147; 1946-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Звіти, довідки про роботу виконкому. 
Довідки про проведення соцзмагань.  

Документи про влиття колгоспу ім. Сталіна до радгоспу «Рогачик». 
Протоколи вручення орденів і медалей працівникам сільського господарства та багатодітним 

матерям, списки нагороджених.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 43; 1946-1957, 1959-1960, 1962, 1973, 1976-1978, 1980-1991 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому.  
Акти здачі території району після розмінування.  
Відомості про чисельність громадян, вигнаних до Німеччини, переселенців до Польщі.  
Листування про діяльність релігійних общин, їх списки.  
Списки громадян, позбавлених виборчих прав. 

Опис 3 
Справ: 571; 1967-1985 рр. 

Довідки про стан релігійної обрядності в районі. 
Фінансовий звіт православної церкви с. Самійлівка, звіт по релігійній общині. 

Ф.Р-2684 Відділ народної освіти виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради 
депутатів трудящих та школи району, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 385; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1946-1954 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження відділу.  
План розвитку мережі шкіл.  
Протоколи засідань педагогічних і методичних рад, плани, звіти про навчально-виховну роботу шкіл. 
Статистичні звіти про наявність шкіл, стан матеріально-технічної бази, рух і успішність учнів, 

ліквідацію неписьменності і малописьменності.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 29; 1948-1967 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження відділу.  
План розвитку мережі шкіл.  
Протоколи засідань педагогічних і методичних рад, плани, звіти про навчально-виховну роботу 

Верхньорогачицької № 1 та Красненської шкіл. 
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Статистичні звіти про наявність шкіл, стан матеріально-технічної бази, рух і успішність учнів, 
ліквідацію неписьменності і малописьменності.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 57; 1944-1967 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження відділу.  
План розвитку мережі шкіл.  
Протоколи засідань педагогічних і методичних рад, плани, звіти про навчально-виховну роботу 

Верхньорогачицьких шкіл №№ 1 і 2. 
Статистичні звіти про наявність шкіл, стан матеріально-технічної бази, рух і успішність учнів, 

ліквідацію неписьменності і малописьменності.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 4 
Справ: 110; 1946-1967 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження відділу.  
План розвитку мережі шкіл.  
Протоколи засідань педагогічних і методичних рад, плани, звіти про навчально-виховну роботу 

Самійлівської, Ушкальської середніх шкіл. 
Статистичні звіти про наявність шкіл, стан матеріально-технічної бази, рух і успішність учнів, 

ліквідацію неписьменності і малописьменності.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 5 
Справ: 133; 1946-1967 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження відділу.  
План розвитку мережі шкіл.  
Протоколи засідань педагогічних і методичних рад, плани, звіти про навчально-виховну роботу 

Самійлівської, Ушкальської середніх шкіл. 
Статистичні звіти про наявність шкіл, стан матеріально-технічної бази, рух і успішність учнів, 

ліквідацію неписьменності і малописьменності.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2685 Відділ кінофікації виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 12; 1948-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1948-1953 рр. 

Плани, звіти про експлуатацію кіномережі. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків. 

Ф.Р-2687 Верхньорогачицька районна інформаційно-обчислювальна станція державної 
статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 616; 1945-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 616; 1945-1985 рр. 

Накази начальника.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності.  
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-2690 Виконавчий комітет Бабинської сільської ради депутатів трудящих, с. Бабине 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 96; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 96; 1944-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Акти про збитки, заподіяні населенню с. Бабине під час нацистської окупації (1944). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2691 Виконавчий комітет Карайдубинської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Карайдубина Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 83; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1944-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Акти про збитки, заподіяні сільраді під час нацистської окупації (1944). 
Списки репатрійованих (1946). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 137; 1955-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 137; 1955-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2693 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 31; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2694 Виконавчий комітет Нижньорогачицької сільської ради депутатів трудящих, с. Нижній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 43; 1944, 1946, 1948-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1944, 1946, 1948-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, наявність шкіл, клубів та медичних закладів, 
чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Акти про збитки, заподіяні населенню сільради під час нацистської окупації (1944). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-2695 Виконавчий комітет Первомаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Первомаївка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 155; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 155; 1944-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, спеціалістів, стан 
тваринництва, будівництво, наявність худоби в індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання 
фондів зарплати. 

Списки населених пунктів сільради. 
Рішення, плани, титульні списки на будівництво Первомаївської лікарні (1963-1966). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2696 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 248; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 248; 1944-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 
в індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Списки населених пунктів сільради. 
Відомості про наявність братських могил. Списки загиблих, інвалідів ВВВ (1944), осіб, 

представлених до нагородження медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 рр.» (1947). Списки, відомості про господарсько-побутове облаштування переселенців (1954). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Списки, особові картки депутатів. 

Ф.Р-2697 Виконавчий комітет Трудової сільської ради депутатів трудящих, с. Трудове 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 58; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 58; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2698 Виконавчий комітет Ушкальської сільської ради депутатів трудящих, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 204; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 204; 1944-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Список населених пунктів сільради (1960). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Особові картки депутатів. 
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Ф.Р-2699 Науково-експериментальне господарство Української дослідної станції каракулівництва, 
с. Георгіївка Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 7; 1949 р. 

Опис 1 
Справ: 7; 1949 р. 

Накази, розпорядження по дослідній станції. 
Виробничо-фінансовий план. 
Штатний розпис, кошторис видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2700 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик» Херсонського обласного 
тресту «Укррадгоспкаракуль», с. Чистопілля Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 102; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1944-1967 рр. 

Накази Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, Головного управління каракулівницьких радгоспів 
СРСР, голови радгоспу. 

Протоколи виробничих нарад.  
Виробничо-фінансові плани, плани проведення посівних і збиральних кампаній, ветеринарно-

профілактичних заходів, агрозвіти.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2701 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Верхньорогачицького району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 491; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 491; 1944-1968 рр. 

Бабинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «До соціалізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комуніст» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946, 1948, 1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний колос» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1948-1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Верхньорогачицька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Росія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1950, 1953-1957, 1959). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1945, 1949, 1951, 1956-1957, 1959). 
Георгіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Рот фронт» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Максима Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Зеленівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1951, 1958). 
Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Перекоп» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1945). 
Михайлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1945-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946, 1949). 
Нижньорогачицька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 
Новознаменська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Батьківщина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946-1948). 
Першотравнева сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «3-й вирішальний» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1951). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар» 

Протоколи загальних зборів. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1950). 
Самійлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946, 1948, 1950-1953, 1955-1956, 1958). 
Трудова сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1949). 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947, 1949, 1965). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1951). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947, 1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дем’яна Бідного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1946, 1948). 
Ушкальська сільська рада 
Риболовецька артіль (колгосп) «Дружний рибалка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1950-1951, 1955, 1957). 
Риболовецька артіль (колгосп) «Революція» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей (1947-1948). 

Ф.Р-2730 Районна спілка і сільські споживчі товариства Верхньорогачицького району Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 114; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 114; 1944-1962 рр. 

Протоколи засідань правління.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність спілки і сільських 

споживчих товариств. 

Ф.Р-2741 Виконавчий комітет Запорізької сільської ради депутатів трудящих, с. Запоріжжя 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 15; 1947-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1947-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2742 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 132; 1944; 1946-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 132; 1944; 1946-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2751 Державний архів Сиваського району Сиваського районного відділу МВС УРСР, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 8; 1943-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1943-1947 рр. 

Плани, звіти, доповідні записки про роботу.  
Хронологічні довідки про нацистську окупацію населених пунктів району. 
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Ф.Р-2753 Виконавчий комітет Анатолівської сільської ради депутатів трудящих, с. Анатолівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 23; 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1945-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2754 Виконавчий комітет Догмарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Догмарівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 24; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1944-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2755 Виконавчий комітет Першопокровської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 4; 1947-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1947-1948 рр. 

Протоколи засідань виконкому.  
Бюджети. 

Ф.Р-2756 Нижньосірогозька контрольно-насіннєва лабораторія з якості насіння Херсонської 
обласної контрольно-насіннєвої лабораторії, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району 
Херсонської області 
Справ: 37; 1943-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1943-1953 рр. 

Вказівки Херсонської обласної карантинної інспекції, накази по лабораторії.  
Звіти про перевірку якості насіння.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2758 Нижньосірогозький державний агролісомеліоративний розсадник Одеської міжобласної 
контори «Агроліснасіння», с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 13; 1943-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1943-1948 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2759 Нижньосірогозький районний харчовий комбінат Херсонського обласного відділу харчової 
промисловості, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 10; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1945-1948 рр. 

Накази по комбінату. 
Плани з праці. Звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-2760 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Червоний партизан» Херсонського 
обласного тресту радгоспів, с. Верби Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 9; 1943-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1943-1944 рр. 

Накази, вказівки Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР.  
Виробничо-фінансові плани, плани проведення посівних кампаній, звіти про підготовку насіннєвого 

матеріалу.  
Штатні розписи, списки працівників. 

Ф.Р-2794 Бериславський міський революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 1; 1920 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1920 р. 

Листування з Бериславським волвиконкомом, військовими частинами про заготівлю сіна та випас худоби. 

Ф.Р-2795 Відділ торгівлі виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 3; 1950-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1950-1955 рр. 

Листування з Херсонським обласним відділом торгівлі про організацію буфетів і ларьків на 
призовних пунктах, зберігання продуктів, що швидко псуються. 

Ф.Р-2796 Генічеський міський військово-революційний комітет, м. Генічеськ Мелітопольського 
повіту Запорізької губернії 
Справ: 15; 1920 р. 

Опис 1  
Справ: 15; 1920 р. 

Накази, протоколи засідань президії, загальних зборів членів міськревкому, працівників міськвідділу 
соціального забезпечення, Генічеської поштово-телеграфної контори. 

Листування про будівництво Чонгарського мосту, укріплення позицій в районі Генічеська, надання 
допомоги сім'ям червоноармійців. 

Списки працівників Генічеського порту, митниці, установ міста. Заяви про розподіл продтоварів. 

Ф.Р-2797 Херсонське обласне управління бавовництва виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області  
Справ: 220; 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 220; 1949-1953 рр. 

Управління машинно-тракторних станцій 
Звіти, довідки про виконання плану механізації. 
Управління сільськогосподарської пропаганди 

Накази по управлінню. Стенограми, протоколи обласних нарад передовиків сільського господарства, 
механізаторів, завідувачів елітних бавовницьких господарств.  

Виробничо-фінансові плани, зведені агротехнічні звіти, доповіді, відомості, листування про 
проведення посівних і збиральних кампаній, районування, вирощування і врожайність бавовнику, 
контрактацію та здачу бавовни-сирцю, вирощування шовковичних коконів, гречки, проса, олійних 
культур. Звіти, інформації, відомості про економічний стан МТС, лісозахисних станцій, розвиток 
раціоналізації і винахідництва, механізацію робіт у зрошуваному землеробстві.  

Списки передових бригад.  
Бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність управління, МТС, агрохімлабораторій. 
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Ф.Р-2798 Відділ народної освіти виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 166; 1943-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1949; 1954-1957 рр. 

Листування з Херсонським обласним відділом народної освіти про допризовну підготовку учнів, 
зберігання навчальної зброї. 

Опис 2 
Справ: 161; 1943-1962 рр. 

Протоколи районних нарад вчителів.  
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти про роботу дитбудинків, позашкільних закладів, шкіл робітничої і 

сільської молоді. Статистичні звіти про віковий та чисельний склад, рух і успішність учнів.  
Тарифікаційні списки вчителів, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2800 Великоолександрівська електростанція Одеського районного управління електростанцій і 
електричних мереж, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 43; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1945-1950 рр. 

Плани, звіти про роботу, листування з Одеським управлінням Головенерго УРСР про придбання 
палива, запчастин, розподіл і регулювання відпуску електроенергії, виконання соцзобов'язань.  

Штатні розписи, плани з праці, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність, 
кошториси на капітальний ремонт станції. 

Ф.Р-2801 Великоолександрівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 4; 1948-1950 рр.  

Опис 1 
Справ: 4; 1948-1950 рр.  

Статистичні звіти про чисельність працівників, фонд зарплати, роздрібний товарообіг сільських 
споживчих товариств.  

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2805 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Більшовицький наступ» Херсонського 
обласного тресту радгоспів, с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 7; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1944-1950 рр. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2810 Великоолександрівський дитячий будинок ім. Н.К.Крупської, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 7; 1947-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1947-1950 рр. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Кошториси на відновлення кухні-їдальні, будівництво житлового будинку. 
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Ф.Р-2812 Херсонський обласний відділ технічних культур виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 8; 1946-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1946-1947 рр. 

Накази Міністерства технічних культур СРСР про розведення тутового шовкопряда в Херсонській 
області, впровадження передового досвіду, підготовку сільгоспмашин до збирання врожаю. 

Плани, програми роботи курсів ланкових для елітних бавовницьких господарств. Відомості про 
вирощування бавовнику і боротьбу зі шкідниками сільгоспкультур. 

Статті в газетах про передові колгоспи, що вирощують бавовник. 

Ф.Р-2813 Херсонський обласний відділ тваринництва виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 48; 1944-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1944-1947 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Наркомату землеробства СРСР, Херсонського обласного 
виконкому, земвідділу і відділу тваринництва про племінну роботу, боротьбу з захворюваннями і 
карантин сільгосптварин, відновлення і ремонт ветеринарних установ. 

Плани протиепізоотичних заходів, роботи районних земельних відділів, звіти про їх виконання, 
відомості про захворюваність сільгосптварин.  

Акти обстеження стаєнь і коней. 
Списки працівників обласної контори «Заготтваринсировина», передовиків тваринництва. 
Кошториси видатків, фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2815 Школи Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 47; 1944-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1944-1951 рр. 

Протоколи засідань педагогічних і методичних рад Великоолександрівської середньої № 1, 
Новопавлівської середньої, Давидово-Брідської, Кар’єрської, Новосибірської, Трифонівської 
семирічних, Новокалузької початкової шкіл. 

Плани, звіти про роботу шкіл, виховні плани і звіти класних керівників.  
Протоколи випускних і перевідних іспитів.  
Штатні розписи, списки вчителів і учнів, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-2821 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 
Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 56; 1945-1947, 1949-1955, 1957-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1945-1947, 1949-1955, 1957-1966 рр. 

Плани, звіти про будівництво, благоустрій і експлуатацію автомобільних доріг.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2822 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 142, 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 142, 1944-1950 рр. 

Сектор бюджету 
Зведені бюджети району, бюджети сільрад, звіти про їх виконання. 
Сектор державних доходів 

Звіти про результати обрахування, надходження доходів та податків. 
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Сектор штатів 
Штатні розписи, картки реєстрації штатів, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти про 

їх виконання. 
Документи про роботу з кадрами 

Звіти про роботу з кадрами. 
Бухгалтерія 

Звіти про виконання кошторису видатків відділу. 

Ф.Р-2824 Планова комісія виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 14: 1945-1946, 1949-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1945-1946, 1949-1951 рр. 

Протоколи засідань комісії.  
Проектні завдання, плани, звіти про відновлення і розвиток народного господарства, випуск валової 

продукції, розвиток району.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2826 Районна інспектура ЦСУ СРСР Великоолександрівського району Херсонського обласного 
статистичного управління, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 
Справ: 75; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1944-1950 рр. 

Плани роботи.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 

Ф.Р-2828 Відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям Великоолександрівського 
районного фінансового відділу, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 
Справ: 7; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1944-1950 рр. 

Фінансові звіти. 

Ф.Р-2831 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 11; 1945-1948, 1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1945-1948, 1950 рр. 

Накази Міністерства кінематографії УРСР, Херсонського обласного управління кінофікації.  
Плани експлуатації кіномережі.  
Штатні розписи. 

Ф.Р-2832 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великоолександрівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 
Справ: 15; 1944-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1944-1949 рр. 

Плани, звіти про розвиток тваринництва.  
Звіти про виробничо-фінансову діяльність колгоспів, МТС. 
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Ф.Р-2836 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великоолександрівському району, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 50; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1944-1950 рр. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель УРСР по Херсонській області, листування з ним про 
постачання продуктів рільництва і тваринництва, овочів і фруктів. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2838 Великоолександрівське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори 
«Автотракторопостач», с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 
Справ: 18; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1950 рр. 

Накази, розпорядження Херсонської обласної контори «Автотракторопостач».  
Плани роботи.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2846 Великоолександрівська артіль інвалідів «Червоний шлях» Херсонської обласної спілки 
кооперації інвалідів (облкоопінспілки), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 
Справ: 28; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1945-1950 рр. 

Плани, звіти, статистичні звіти про виробництво продукції, листування з Херсонською 
облкоопінспілкою про виконання виробничих планів, якість випущеної продукції.  

Ф.Р-2876 Генічеське дослідне поле Українського науково-дослідного інституту зернового 
господарства Міністерства сільського господарства УРСР, с. Новоолексіївка Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 28; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів. Виробничі плани, звіти про науково-дослідну роботу.  
Статистичні звіти про виконання плану по сільгоспкультурах, тваринництву.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2878 Білокриницький вапняний завод Державного тресту залізних рудників «Кривбасруда», 
ст. Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 20; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1944-1950 рр. 

Звіти про капітальне будівництво і ремонт.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-2879 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Генічеської 
районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 115; 1943-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 115; 1943-1958 рр. 

Накази Наркомату землеробства УРСР, рішення Генічеського райвиконкому про утримання, 
озеленення, ремонт доріг, забезпечення перевезень військових вантажів у зимовий період.  
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Плани, звіти про будівництво доріг, довідки про наявність і протяжність дорожнього полотна. 
Акти закріплення доріг республіканського значення за колгоспами району.  
Штатні розписи. 

Ф.Р-2880 Генічеська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 151; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 151; 1943-1960 рр. 

Пояснювальні, доповідні записки про роботу інспекторів.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 

Ф.Р-2881 Фінансовий відділ виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 255; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 255; 1943-1960 рр. 

Бюджетна інспекція (сектор) 
Бюджети, проекти бюджетів району, зведені місцеві бюджети, звіти, доповіді, довідки про їх 

виконання. 
Інспекція державних доходів 

Протоколи виробничих нарад, плани роботи інспекції. 
Плани, звіти про надходження податків і зборів. 
Інспекція державної допомоги 

Звіти про видачу державної допомоги багатодітним і одиноким матерям. 
Бухгалтерія  

Штатні розписи, кошториси видатків установ району, звіти про виконання місцевих бюджетів. 
Інспекція штатів 

Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій району. 
Місцевий комітет профспілки фінансово-банківських працівників 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, засідань місцевкому. 

Ф.Р-2882 Генічеський рибоконсервний завод Україно-Азовського державного рибопромислового 
тресту, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 26, 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 26, 1944-1950 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому про роботу заводу, експлуатацію холодильників.  
Промфінплани. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2883 Державний племінний розплідник овець «Асканійський рамбуле» Управління державних 
племінних розплідників Міністерства сільського господарства СРСР, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 
Справ: 34, 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 34, 1945-1950 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, листування з ним про стан племінної справи в області, 
заготівлю кормів, роботу розплідника.  

Трирічний план розвитку вівчарства. 
Акти бонітування, племінні свідоцтва овець.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-2884 Великоолександрівська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
Херсонського обласного управління сільського господарства, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 11; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1945-1950 рр. 

Накази Херсонського обласного управління сільського господарства, листування з ним про боротьбу 
з інфекційними і інвазійними захворюваннями тварин.  

Звіти про зоотехнічні роботи. 

Ф.Р-2885 Великоолександрівський районний архів Великоолександрівського районного відділу МВС 
УРСР, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 38; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1944-1950 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому про зберігання документів періоду ВВВ.  
Плани, звіти про роботу; щоденник обліку роботи. 
Відомості про тимчасову нацистську окупацію населених пунктів; акти про збитки, заподіяні 

колгоспам і радгоспам району.  
Акти, довідки перевірок архівів і діловодства в установах. Книга обліку архівів діючих установ, 

списки відповідальних за архіви. 

Ф.Р-2886 Генічеський районний змішаний торговельний відділ (змішторг) Херсонського обласного 
відділу торгівлі, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 35; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1944-1960 рр. 

Звіти про роботу відділу, торговельних організацій, виконання плану товарообігу. 

Ф.Р-2889 Генічеське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського 
республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 14; 1945-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1945-1950 рр. 

Накази Головавтозбуту СРСР. 
Протоколи загальних зборів про проведення соцзмагань.  
Плани, звіти про роботу.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2890 Сталінське сільське споживче товариство, ст. Партизани Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 27; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Звіти про роботу. 
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Ф.Р-2891 Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство Головного управління 
мисливського господарства Міністерства лісового господарства УРСР, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 
Справ: 310; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 310; 1944-1967 рр. 

Секретар 
Розпорядження директора.  
Протоколи засідань наукової ради, виробничих нарад.  
Листування з Управлінням по заповідниках при РНК УРСР про відновлення роботи заповідника і 

його господарську діяльність, наукову роботу, організацію підсобного господарства, створення 
заповідної зони на острові Чурюк, акліматизацію оленів на острові Бірючий.  

Статті працівників. 
Мисливське господарство 

Плани, звіти про науково-дослідну роботу, роботу музею. Звіти з геоботаніки, мисливської і лісової 
справі, кільцювання птахів. Літописи природи заповідника, щоденники спостережень за дикими 
тваринами. Схеми поширення оленів, ланей, зайців, фазанів, куріпок.  

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2892 Промислово-кооперативна артіль інвалідів «Відродження» Херсонської обласної спілки 
кооперації інвалідів (облкоопінспілки), м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 26; 1943-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1943-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Звіти про роботу, реалізацію товарної продукції. Листування з Херсонською облкоопінспілкою про 

виконання виробничих планів, якість випущеної продукції, культмасову роботу. 

Ф.Р-2893 Генічеський млин № 14 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського 
млинарства, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 18; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад.  
Звіти про роботу млинів, листування з Херсонським обласним млинтрестом про відновлення роботи 

млинів після звільнення району від нацистських окупантів. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2896 Генічеське районне споживче риболовецьке товариство, м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 63; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1944-1959 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Плани, звіти, відомості про виконання планів роздрібного товарообігу.  
Штатні розписи. 
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Ф.Р-2898 Дитячий будинок № 3 Генічеського районного відділу народної освіти, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 20; 1944, 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1944, 1946-1950 рр. 

Накази, вказівки Наркомату освіти УРСР, рішення Херсонського обласного відділу народної освіти, 
Генічеського райвиконкому про роботу дитбудинку, виділення земельної ділянки, боротьбу з 
безпритульністю.  

Акти про збитки, заподіяні під час нацистської окупації.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання, книги обліку кредитів. 

Ф.Р-2902 Генічеський районний харчовий комбінат Херсонського обласного управління харчової 
промисловості, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 10; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1945-1948 рр. 

Накази, рішення, вказівки Міністерства харчової промисловості УРСР, Херсонського облхарчопрому, 
Генічеського райвиконкому про утримання закладів громадського харчування, постачання овочів.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного 
інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської області 
Справ: 108; 1945-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 108; 1945-1964 рр. 

Протоколи виробничих нарад.  
Плани розвитку сільського господарства, роботи вченої ради. Звіти про науково-дослідну роботу, 

статистичні звіти по тваринництву, про чисельність худоби.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2907 Новоолексіївський державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного тресту 
«Агролісорозсадник», ст. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області 
Справ: 31; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад.  
Звіти про роботу.  
Акти, договори про соцзмагання з Новотроїцьким держлісорозсадником. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-2909 Генічеська сортодослідна дільниця з бавовнику Всеукраїнської республіканської насіннєвої 
бавовникової станції, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 12; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 12; 1946-1950 рр. 

Плани, звіти про вирощування, сортодослідження бавовнику. Довідки, відомості про якість насіння, 
стан посівів бавовнику. Схематичний план конкурсного посіву бавовнику, польовий журнал 
конкурсного сортодослідження бавовнику (1950). 
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Ф.Р-2910 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 83; 1946-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1946-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти 
депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах, підсумки сівби. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2911 Каховський завод електрозварювального обладнання Ради народного господарства 
Херсонського економічного адміністративного району, м. Каховка Каховського району Херсонської 
області 
Справ: 2; 1957-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1957-1958 рр. 

Вказівки Херсонського Раднаргоспу, листування з ним про економію кольорових металів.  
Відомості про організацію МППО. 

Ф.Р-2912 Херсонська обласна рада кооперативного страхування членів артілей промислової 
кооперації і кооперації інвалідів (облпромстрахрада), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 322; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 258; 1951-1960 рр. 

Постанови, інструкції Всекоопромстрахради, Укрпромстрахради про фінансування артілей, облік 
спеціалістів з вищою освітою, виплату пенсій, роботу дитячих організацій.  

Статути ради, каси взаємного страхування і взаємодопомоги членів артілей промислової кооперації. 
Протоколи засідань пленумів, президії.  
Паспорти дитячих закладів.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність піонерських 

таборів, медпунктів. Кошторис на будівництво електростанції в с. Стара Збур'ївка, дитсадка в 
м. Генічеськ.  

Опис 2 
Справ: 64; 1944-1960 рр. 

Накази з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-2913 Радянське господарство (радгосп) «Горностаївський» Бериславського спеціалізованого 
тресту м'ясомолочних радгоспів, с. Червона Поляна Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 268; 1947-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1947-1959 рр. 

Накази, вказівки Міністерств радгоспів СРСР і УРСР, Херсонського обласного тресту радгоспів про 
розвиток тваринництва, розширення посівних площ.  

Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. Доповіді директора про стан радгоспу. 
Відомості про сортові посіви, розрахунки потреби в насіннєвому матеріалі.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Колективні договори.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 149; 1960-1968 рр. 

Накази, постанови Горностаївського районного управління сільського господарства, Бериславського 
тресту радгоспів. 
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Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання, підсумки сівби, збір врожаю, виробництво 
продукції тваринництва, ветеринарне обслуговування. Доповіді про розвиток тваринництва, розширення 
посівних площ.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Колективні договори. 
Протоколи засідань, звіти про роботу робіткому профспілки. 

Ф.Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного 
управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 51; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 1944-1956 рр. 

Протоколи виробничих нарад.  
Виробничо-фінансові плани.  
Списки населення, переселенців.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Колективні договори. 

Ф.Р-2915 Відділ культури виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 34; 1965-1973 рр. 

Опис 1  
Справ: 34; 1965-1973 рр. 

Протоколи засідань ради відділу.  
Плани, звіти про роботу відділу і культурно-просвітніх установ. Відомості про організацію і проведення 

нарад, семінарів працівників культури, районних і сільських оглядів художньої самодіяльності.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2917 Чаплинський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 9; 1965-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1965-1968 рр. 

Постанови пленуму, протоколи районної звітно-виборчої конференції, засідань президії.  
Звіти, статистичні звіти про роботу.  
Фінансові плани, кошториси прибутків і видатків. 

Ф.Р-2918 Виконавчий комітет Козачелагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі 
Лагері Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 168; 1946-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 168; 1946-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення і господарств. 
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-2919 Виконавчий комітет Червоноблагодатненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Червоноблагодатне Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 209; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 209; 1944-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення і господарств, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Акти про збитки, заподіяні населенню сільради під час нацистської окупації (1944). Акт перевірки 
стану і благоустрою братських кладовищ і військових могил (1954). 

Документи груп народного контролю.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2920 Виконавчий комітет Великоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 155; 1947-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 155; 1947-1970 рр. 

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

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах. 

Довідки про економічний стан населених пунктів сільради (1967). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2922 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 62; 1947-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1947-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах. 

Бюджети, кошториси видатків. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2923 Виконавчий комітет Великокардашинської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 218; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 96; 1944-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Листування з Херсонським обласним, Голопристанським районним виконкомами про будівництво 
житла для переселенців (1951). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Опис 2 
Справ: 122; 1959-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 
в індивідуальних господарствах, наявність посівних площ, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Списки активу, членів жіночої ради (1964). 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2924 Виконавчий комітет Малокардашинської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 35; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-2926 Новотроїцький районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
споживчої кооперації, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 3; 1953-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1953-1958 рр. 

Постанови, протоколи засідань, плани роботи Херсонської облспоживспілки, райкому профспілки. 

Ф.Р-2927 Виконавчий комітет Краснознам'янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 64; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1946-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Плани, звіти, довідки про роботу. Документи 
про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах. 

Акт про передачу с. Іванівка до складу Пам'ятнянської сільради (1954). 
Списки індивідуальних господарств, багатодітних матерів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 19; 1958-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти 
депутатів перед виборцями. Договори про проведення соцзмагань. 

Статистичний звіт про склад депутатів за 1959 рік. 
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-2933 Архітектурна проектно-планувальна майстерня Херсонського обласного відділу у справах 
архітектури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 29; 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1946-1949 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання, листування про проведення проектно-
будівельних робіт.  

Штатні розписи. 

Ф.Р-2934 Херсонське проектно-виробниче підприємство «Діпромісто» Українського державного 
інституту проектування міст «Діпромісто», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 625; 1947-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 620; 1949-1993 рр. 

Канцелярія 
Накази директора. 
Планово-виробничий відділ 

Плани, звіти про виконання проектно-дослідних робіт. Листування з промисловими підприємствами 
про проектування об'єктів, розробку технічної документації. 

Довідки, відомості про наявність сіл у зоні підтоплення Каховської ГЕС.  
Технічний відділ 

Протоколи технічних нарад, засідань архітектурно-технічної ради. 
Титульні списки, акти обстеження об'єктів. 
Фінансово-економічний відділ 

Штатні розписи, звіти про виконання основних показників. 
Бухгалтерія 

Фінансові плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність. 
Профспілковий комітет 

Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Опис 2 
Справ: 5; 1947, 1950-1954 рр. 

Накази по Херсонській обласній проектній конторі, протоколи нарад обласного управління у справах 
архітектури, листування про будівництво Каховського гідровузла, Херсонського крекінг-заводу, споруд 
МППО. 

Схеми районування Нижнього Дніпра. 

Ф.Р-2935 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 78; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 78; 1944-1952 рр. 

Накази, рішення, плани, відомості про розвиток виноградарства, тваринництва, шовківництва, 
врожайність сільгоспкультур, проведення Всесоюзної, обласної, районної сільгоспвиставок.  

Протоколи загальних зборів колгоспників.  
Відомості про виконання соцзобов'язань, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів. 

Ф.Р-2936 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 358; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 358; 1944-1971 рр. 

Бюджети колгоспів і установ Каховського району, звіти про їх виконання.  
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій району.  
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Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2937 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 20; 1948-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1948-1955 рр. 

Штатні розписи, документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій міста.  

Ф.Р-2938 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів 
трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 266; 1945-1951, 1955-1968 рр.  

Опис 1 
Справ: 266; 1945-1951, 1955-1968 рр. 

Накази, розпорядження завідувача.  
Протоколи районних учительських конференцій. 
Плани, звіти, довідки про навчально-виховну роботу, перспективні плани підготовки педагогічних 

кадрів. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу і вчителів, 
наявність і матеріальну базу шкіл, чисельність, рух і успішність учнів у загальноосвітніх школах і 
школах сільської молоді, ліквідацію неписьменності.  

Списки вчителів. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2939 Виконавчий комітет Розо-Люксембурзької сільської ради депутатів трудящих, 
с. Федорівка Каховського району Херсонської області 
Справ: 209; 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 209; 1943-1967 рр. 

Постанови, рішення Каховського райвиконкому.  
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань.  
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 

в індивідуальних господарствах, наявність посівних площ, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Відомості про збитки, заподіяні населенню сільради під час нацистської окупації (1944).  
Довідки про роботу товариських судів.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2940 Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту 
радгоспів, с. Федорівка Каховського району Херсонської області 
Справ: 22; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1944-1950 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. Довідки, відомості про розвиток тваринництва, 
бонітування великої рогатої худоби. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-2942 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каховського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 102; 1943-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1943-1953 рр. 

Дмитрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Журнал обліку колгоспників (1948). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 
Протоколи загальних зборів. 
Загорянівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Відомості обліку трудоднів (1949). 
Каховська міська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Пушкіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Любимівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Відомості обліку трудоднів (1945-1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий хлібороб» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Крупської 

Протоколи загальних зборів. 
Любимо-Павлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ» 

Протоколи загальних зборів. 
Малокаховська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Змагатель» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Наталівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів. 
Семенівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтневий хлібороб» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях хлібороба» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів. 
Софіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Колективна праця» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний берег» 

Протоколи звітно-виборчих зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів. 
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Чорноморівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Батьківщина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-2950 Відділ бавовництва виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 14; 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1950-1952 рр. 

Накази завідувача. 
Плани роботи, посівів і збирання бавовнику в колгоспах району. Агрономічні звіти, відомості про 

вирощування бавовнику.  
Списки спеціалістів сільського господарства, кандидатів на участь у Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці. 

Ф.Р-2959 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 155; 1943-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 155; 1943-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 
в індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Листування з Новотроїцьким райвиконкомом про відкриття шевських майстерень, організацію 
добровільних пожежних дружин, набір робочої сили для будівництва дороги Херсон – Берислав (1952). 

Рішення, анкети, довідки про нагородження багатодітних матерів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2960 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Воскресенка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 231; 1943-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 231; 1943-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 
в індивідуальних господарствах, наявність посівних площ, чисельність і витрачання фондів зарплати. 

Відомості про збитки, заподіяні населенню сільради під час нацистської окупації (1943). 
Відомості про господарсько-побутове облаштування переселенців, списки переселенців (1946, 1951), 

репатрійованих (1950). 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-2961 Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради депутатів трудящих, с. Вознесенка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 30; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, чисельність і 

витрачання фондів зарплати. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
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Листування з Новотроїцьким райвиконкомом про нагородження колгоспників медаллю «За доблесну 
працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 

Бюджети, кошториси видатків. 

Ф.Р-2962 Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Сергіївка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 32; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби 

в індивідуальних господарствах, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Відомості про матеріальне забезпечення інвалідів ВВВ та сімей загиблих. 
Листування з Новотроїцьким райвиконкомом про господарсько-побутове облаштування переселенців 

із Західної України (1951). 
Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини (1946). 
Звіти про виконання бюджетів. 

Ф.Р-2963 Виконавчий комітет Успенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Успенівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 14; 1944, 1946-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944, 1946-1952 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про будівництво, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Листування з Новотроїцьким райвиконкомом про створення фонду для допомоги сім'ям загиблих 

військовослужбовців, дітям-сиротам. 

Ф.Р-2964 Виконавчий комітет Червоно-Сиваської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Вознесенівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 7; 1944-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1944-1945 рр. 

Постанови, рішення, вказівки Наркомату фінансів УРСР, Херсонського облфінвідділу, 
Новотроїцького райвиконкому, райкому КП(б) України.  

Протоколи засідань виконкому.  
Статистичний звіт про чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Акти про збитки, заподіяні населенню сільради під час нацистської окупації (1944).  
Списки військовозобов’язаних (1944). 

Ф.Р-2965 Новотроїцький маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної 
промисловості («Маслопром»), с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 45; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1946-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів. 
Промфінплани, звіти, відомості про надходження молока, виробництво продукції.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність, баланси. 
Списки працівників.  
Колективні договори. 
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Ф.Р-2977 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) ім. Чкалова Херсонського обласного 
тресту радгоспів, с. Чкалове Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 353; 1943-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 353; 1943-1972 рр. 

Накази, вказівки тресту зернових і тваринницьких колгоспів, Херсонського обласного тресту 
радгоспів про облік сільгоспмашин, фінансову діяльність, розвиток сільського господарства.  

Положення, лист державної реєстрації радгоспу. 
Виробничо-фінансові плани, плани весняно-польових робіт, ветеринарних заходів, звіти про розвиток 

тваринництва, агрономічні звіти. 
Акти про збитки, заподіяні радгоспу під час нацистської окупації. Акти інвентаризації матеріальних 

цінностей (1943). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2983 Управління комунального господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1978; 1944-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1944, 1947-1951, 1953, 1955-1956, 1961-1962, 1965-1967, 1969-1981 рр. 

Накази, вказівки Наркомату і Міністерства комунального господарства УРСР, начальника управління. 
План капіталовкладень по заходах МППО (1954). 
Схеми, характеристики ліній і споруд електро- і газотранспортного господарства у м. Херсон. 
Анкети, автобіографії, листування про оформлення виїзду за кордон на будівництво дороги в 

Афганістані, на конкурс перукарів у м. Будапешт (1965). 

Опис 2 
Справ: 945; 1944-1970 рр.  

Секретар 
Накази завідувача обласного відділу комунгоспу. 
Планово-фінансовий сектор 

Плани побутового обслуговування населення, фінансові, плани з праці. Звіти про роботу 
комунальних підприємств. 

Виробничо-технічний сектор 
Плани підвищення продуктивності праці. 
Відомості про розвиток водопровідних каналізаційних мереж, підсумки соцзмагань до 100-річчя з 

дня народження В. І. Леніна. Звіти про організацію охорони праці. 
Сектор благоустрою 

Звіти, статистичні звіти про виконання планів благоустрою населених пунктів області. 
Будівельний сектор 

Плани капіталовкладень, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання 
об’єктів в експлуатацію. 

Сільський сектор 
Звіти про роботу колгоспних комбінатів. 
Відділ кадрів 

Плани підготовки кадрів, відомості про роботу шкіл комуністичної праці та економічних знань. Звіти 
про роботу з кадрами. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені звіти, звіти про фінансово-господарську діяльність 

управління і підвідомчих установ. 

Опис 3 
Справ: 992; 1971-1987 рр. 

Секретар 
Накази начальника. Протоколи засідань, рішення колегії. 
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Планово-фінансовий відділ  
Зведені плани послуг і виробничої діяльності, фінансові плани, статистичні звіти, аналізи, відомості 

про роботу комунальних підприємств, виконання основних техніко-економічних показників, виконання 
плану прибутків, перевірку достовірності звітних даних. 

Відділ організації праці, зарплати 
Плани, статистичні звіти з праці, впровадження наукової організації праці. Штатні розписи, 

кошториси видатків комунальних підприємств, відомості виконання комплексної програми «Труд». 
Документи про проведення соцзмагань, суботників, виконання колективних договорів. 
Виробничий відділ 

Звіти про роботу комунальних підприємств. 
Технічний відділ 

Звіти про наявність і роботу автотранспорту. 
Відділ капітального будівництва 

Плани капітального будівництва. Акти приймання об'єктів в експлуатацію. 
Відділ благоустрою 

Звіти, статистичні звіти про виконання планів благоустрою населених пунктів області, комплексного 
розвитку зеленої зони. 

Відділ комунального та ритуального обслуговування населення 
Звіти про обсяг реалізації комунальних та ритуальних послуг. 
Відділ кадрів 

Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 
чисельність і склад працівників, спеціалістів, працевлаштування молоді. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, плани фінансування капіталовкладень, кошториси видатків, зведені звіти, звіти про 

фінансово-господарську діяльність управління і підвідомчих установ. 

Ф.Р-2985 Відділ у справах культурно-просвітніх установ при виконавчому комітеті Херсонської 
міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 92; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 92; 1945-1954 рр. 

Плани, звіти про роботу відділу, культурно-просвітніх установ.  
Протоколи засідань журі міського огляду художньої самодіяльності.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-2991 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Каховський № 1» Херсонського обласного 
тресту радгоспів, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 43; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1944-1958 рр. 

Накази Міністерств радгоспів, бавовництва СРСР, Херсонського обласного тресту радгоспів.  
Протоколи загальних зборів. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 
Звіт про прийом і господарське облаштування переселенців, їх списки (1949-1951). 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Протоколи засідань робіткому профспілки, колективні договори. 

Ф.Р-2992 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту 
радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області 
Справ: 16; 1943-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1943-1950 рр. 

Накази Міністерства радгоспів СРСР, Херсонського обласного тресту радгоспів.  
Протоколи загальних зборів.  
Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 
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Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-2995 Каховська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 555; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 555; 1944-1966 рр. 

Накази ЦСУ СРСР, уповноваженого Держплану СРСР по Херсонській області, рішення Херсонської 
обласної, Каховської районної рад. 

Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 

Ф.Р-2996 Виконавчий комітет Червоноперекопської сільської ради депутатів трудящих,               
с-ще Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області 
Справ: 244; 1944-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 244; 1944-1974 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, підсумки сівби, чисельність і витрачання фондів зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-2998 Каховська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Херсонської обласної 
спілки споживчих товариств, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 297; 1946-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 297; 1946-1968 рр. 

Секретар і відділ кадрів 
Постанови, протоколи засідань правління.  
Організаційний відділ 

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, активу працівників споживчої кооперації. 
Плановий відділ 

Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді про роботу спілки і сільських споживчих товариств, аналізи 
виконання планів товарообігу, таблиці наявності залишків продукції. 

Зведені штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Торговельний відділ 

Плани товарообігу, заготівлі продукції, інформації про організацію торгівлі, кількість магазинів і 
ларьків, організацію ярмарків.  

Бухгалтерія 
Зведені звіти спілки, звіти про торговельно-фінансову діяльність сільських споживчих товариств і 

робітничих кооперативів. 
Об'єднаний комітет профспілки 

Протоколи засідань профкому. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни 
Справ: 59; 1922-2007 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1922-1985 рр. 

Спогади, особисті документи, листування Героїв Радянського Союзу Колпакова Л.О., Курасова В.М.; 
учасників бойових дій Бородіна М.П., Гридасової М.Т., Димова Л.Я., Діброва І.І., Дібрової М.Й., 
Карандасова П.Л., Корольова Н.Д., Немцева Н.І., Офіцерової К.Г., Семенцова П.В., Сергєєва О.С., 
Цедрика Г.Ф., Шарлая В. 

Описання подвигів Гридасова Д.Т., Луніна М.К., Героя Радянського Союзу Суботи М.М. 
Спогади Семенцова П.В. про бойові дії 2-ї Кінної армії проти врангелівців у 1920 р. 
Спогади Дражич Н.І., Набєгової Т. про перебування на примусових роботах у Німеччині. 
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Спогади, довідки, листування про діяльність підпільних груп спротиву на Херсонщині. Нарис 
Тимошенко В. про підпільну комсомольську організацію в м. Скадовськ (1964). Документи про 
святкування 40-річчя звільнення м. Берислав від нацистських окупантів (1984). 

Фотоальбом, довідка з історії Херсонського нейрохірургічного евакогоспіталю № 1959. 
План цвинтаря, список (ксерокопії) військовополонених німецької армії, померлих у м. Херсон у 

таборі НКВС СРСР (1945-1946). 

Опис 2 Паншин Костянтин Юлійович, учасник ВВВ, викладач російської мови та літератури 
Справ: 10; 1928-1989 рр. 

Повість «Полум'я над степом», нариси, статті в газетах про події ВВВ. 
Листи однополчан до К.Ю.Паншина. 
Автобіографія, посвідчення, довідки, членські білети, фотографії К.Ю.Паншина. 

Опис 3 Яресько Григорій Єгорович, ветеран війни та праці 
Справ: 9; 1942-2007 рр. 

Статті в газетах про події ВВВ. 
Оповідання, нариси, статті про Г.Є.Яреська.  
Автобіографія, спогади, грамоти, списки нагород, фотографії, портрет Г.Є.Яреська. 

Ф.Р-3000 Каховський зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР, 
с. Лук'янівка Каховського району Херсонської області 
Справ: 221; 1938, 1941-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 221; 1938, 1941-1965 рр. 

Учбова частина 
Протоколи засідань педагогічної ради, предметних і циклової комісій.  
Звіти про роботу технікуму. Плани набору учнів, розподілення випускників. Навчальні програми.  
Статистичні звіти про чисельність і рух учнів, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. 
Учбово-дослідне господарство 

Виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти про стан тваринництва, посівів, збір урожаю. 
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ 

ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ 

 
 ФОНДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 
Ф.Р-1253 Херсонський комітет допомоги хворим та пораненим червоноармійцям та їх сім'ям, 

м. Херсон Одеської області 43
Ф.Р-1266 Херсонська окружна комісія по боротьбі з наслідками голоду (окрнаслідгол) при 

Херсонському окружному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 47

Ф.Р-1275 Група старшого контролера Міністерства державного контролю СРСР по контролю за 
прийманням та збереженням бавовни по Українській РСР, м. Херсон Херсонської 
області 49

Ф.Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 55

Ф.Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Херсонського повіту Одеської губернії 55

Ф.Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського 
комітету допомоги голодуючим, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 59

Ф.Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області, м. Херсон 
Херсонської області 63

Ф.Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 64

Ф.Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 69

Ф.Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Нова Воронцовка 
Херсонського повіту Одеської губернії 70

Ф.Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного 
комітету допомоги голодуючим, м. Каховка Каховського району Херсонського округу 
Одеської губернії 70

Ф.Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Потьомкіне Криворізького повіту Катеринославської 
губернії 71

Ф.Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 71

Ф.Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Трифонівка Херсонського повіту Одеської губернії 72

Ф.Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Дніпропетровської області 90

Ф.Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського 
району Дніпропетровської області 91

Ф.Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Високопілля 
Високопільського району Дніпропетровської області 95

Ф.Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке 
Новотроїцького району Дніпропетровської області 95

Ф.Р-1649 Уповноважений Одеської губернської ради народного господарства по Херсонському 
округу, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 96
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Ф.Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області 96

Ф.Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Катеринославської 
губернії  97

Ф.Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих, смт Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 98

Ф.Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет, с. Каланчак Дніпровського повіту 
Херсонської губернії 98

Ф.Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ 
Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 99

Ф.Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 99

Ф.Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 104

Ф.Р-1672 Юзкуйська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Юзкуї Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 104

Ф.Р-1697 Новокиївський сільський революційний комітет, с. Новокиївка Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 108

Ф.Р-1737 Трифонівський волосний військово-революційний комітет, с. Трифонівка 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 109

Ф.Р-1738 Трифонівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Трифонівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 110

Ф.Р-1739 Борозенський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Борозенське 
Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії 110

Ф.Р-1751 Гуртово-Хутірський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гуртово-Хутірське Дніпровського повіту Одеської 
губернії 112

Ф.Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Новомиколаївка Бериславського району Херсонського округу УСРР 112

Ф.Р-1774 Раденський сільський військово-революційний комітет, с. Раденське Дніпровського 
повіту Одеської губернії 113

Ф.Р-1776 Фирсівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Фирсівка 
Великоолександрівського району УСРР 113

Ф.Р-1781 Золотобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Золота Балка 
Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 114

Ф.Р-1782 Качкарівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка Херсонського 
повіту Одеської губернії 114

Ф.Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Костромка Херсонського повіту Херсонської губернії 115

Ф.Р-1785 Білозерська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду Білозерського волосного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії 115

Ф.Р-1788 Біляївський комітет незаможних селян (КНС), с. Біляївка Великоолександрівського 
району Херсонського округу УСРР 116

Ф.Р-1795 Музиківський волосний комітет допомоги голодуючим Музиківського волосного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії 117

Ф.Р-1800 Старошведський волосний революційний комітет, с. Старошведське Херсонського 
повіту Миколаївської губернії 117

Ф.Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 118

Ф.Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогригорівка Великоолександрівського району Херсонської області 118
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Ф.Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового 
виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 128

Ф.Р-1858 Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 128

Ф.Р-1868 Верхньорогачицька районна партизанська комісія при районному виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Дніпропетровської області 130

Ф.Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Золота Балка Херсонського повіту Одеської губернії 133

Ф.Р-1882 Зеленівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Зеленівка Херсонського 
району Херсонського округу УСРР 133

Ф.Р-1885 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Херсон Одеської області (ОАФ) 134

Ф.Р-1887 Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 134

Ф.Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 137

Ф.Р-1924 Бериславська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Бериславського 
району Одеської області 142

Ф.Р-1925 Херсонська міська партизанська комісія при Херсонській міській раді робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області 142

Ф.Р-1941 Новолук'янівський сільський революційний комітет, с. Новолук'янівка Дніпровського 
повіту Одеської губернії 145

Ф.Р-1975 Херсонська лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною 
технікою Українського республіканського управління Держстандарту СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 164

Ф.Р-1979  Херсонська обласна рада народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 165
Ф.Р-1992 Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті 

Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 181
Ф.Р-2038 Качкарівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних 

партизанів при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського 
округу УСРР 202

Ф.Р-2082 Виконавчий комітет Каїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 223

Ф.Р-2083 Виконавчий комітет Новоєлизаветівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоєлизаветівка Горностаївського району Херсонської області 223

Ф.Р-2084 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгине 
Горностаївського району Херсонської області 224

Ф.Р-2145 Виконавчий комітет Голопристанської селищної ради депутатів трудящих, смт Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 241

Ф.Р-2216 Виконавчий комітет Великолепетиської районної ради народних депутатів, смт Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 247

Ф.Р-2344 Грушівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії 272

Ф.Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії 273

Ф.Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Касперівка Херсонського повіту Херсонської губернії 273

Ф.Р-2358 Грушівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії 274
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Ф.Р-2360 Петропавлівська сільська рада, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської 
губернії 276

Ф.Р-2393 Робітничо-селянська інспекція (РСІ) шляхів сполучення Нижньодніпровсько-Бузького 
управління водного транспорту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 279

Ф.Р-2401 Виконавчий комітет Іванівської районної ради народних депутатів, смт Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 281

Ф.Р-2403 Виконавчий комітет Дружбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дружбівка 
Іванівського району Херсонської області 282

Ф.Р-2404 Виконавчий комітет Першотравневої сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першотравневе Іванівського району Херсонської області 282

Ф.Р-2420 Виконавчий комітет Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 288

Ф.Р-2468 Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Ворошилове Калінінського району Херсонської області 297

Ф.Р-2470 Виконавчий комітет Калінінської селищної ради депутатів трудящих, смт Калінінське 
Великоолександрівського району Херсонської області 297

Ф.Р-2471 Виконавчий комітет Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих, с. Куйбишеве 
Калінінського району Херсонської області 297

Ф.Р-2472 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове 
Калінінського району Херсонської області 298

Ф.Р-2473 Виконавчий комітет Карло-Марксівської сільської ради депутатів трудящих, с. Карло-
Марксівське Калінінського району Херсонської області 298

Ф.Р-2474 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Новополтавка 
Калінінського району Херсонської області 298

Ф.Р-2475 Виконавчий комітет Львівської сільської ради депутатів трудящих, с. Львове 
Бериславського району Херсонської області 299

Ф.Р-2476 Виконавчий комітет Новогреднєвської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогреднєве Великоолександрівського району Херсонської області 299

Ф.Р-2477 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущове 
Калінінського району Херсонської області 299

Ф.Р-2478 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове 
Великоолександрівського району Херсонської області 300

Ф.Р-2479 Виконавчий комітет Шолом-Алейхемівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новосілка Калінінського району Херсонської області 300

Ф.Р-2531 Виконавчий комітет Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 303

Ф.Р-2588 Виконавчий комітет Новолагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Нові Лагері 
Новомаячківського району Херсонської області 311

Ф.Р-2590 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 312

Ф.Р-2621 Представник Ради у справах колгоспів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській 
області, м. Херсон Херсонської області 318

Ф.Р-2664 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Скадовському району, 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 325

Ф.Р-2683 Виконавчий комітет Верхньорогачицької районної ради народних депутатів, 
смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 326

Ф.Р-2690 Виконавчий комітет Бабинської сільської ради депутатів трудящих, с. Бабине 
Верхньорогачицького району Херсонської області 328

Ф.Р-2691 Виконавчий комітет Карайдубинської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Карайдубина Верхньорогачицького району Херсонської області 328

Ф.Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик 
Великолепетиського району Херсонської області 328

Ф.Р-2693 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 328

Ф.Р-2694 Виконавчий комітет Нижньорогачицької сільської ради депутатів трудящих, с. Нижній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 328
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Ф.Р-2695 Виконавчий комітет Первомаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Первомаївка 
Великолепетиського району Херсонської області 329

Ф.Р-2696 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка 
Великолепетиського району Херсонської області 329

Ф.Р-2697 Виконавчий комітет Трудової сільської ради депутатів трудящих, с. Трудове 
Верхньорогачицького району Херсонської області 329

Ф.Р-2698 Виконавчий комітет Ушкальської сільської ради депутатів трудящих, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Херсонської області 329

Ф.Р-2741 Виконавчий комітет Запорізької сільської ради депутатів трудящих, с. Запоріжжя 
Великолепетиського району Херсонської області 332

Ф.Р-2742 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка 
Великолепетиського району Херсонської області 332

Ф.Р-2753 Виконавчий комітет Анатолівської сільської ради депутатів трудящих, с. Анатолівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 333

Ф.Р-2754 Виконавчий комітет Догмарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Догмарівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 333

Ф.Р-2755 Виконавчий комітет Першопокровської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області 333

Ф.Р-2794 Бериславський міський революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту 
Херсонської губернії 334

Ф.Р-2796 Генічеський міський військово-революційний комітет, м. Генічеськ Мелітопольського 
повіту Запорізької губернії 334

Ф.Р-2910 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 343

Ф.Р-2918 Виконавчий комітет Козачелагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі 
Лагері Горностаївського району Херсонської області 344

Ф.Р-2919 Виконавчий комітет Червоноблагодатненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Червоноблагодатне Горностаївського району Херсонської області 345

Ф.Р-2920 Виконавчий комітет Великоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 345

Ф.Р-2922 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка 
Голопристанського району Херсонської області 345

Ф.Р-2923 Виконавчий комітет Великокардашинської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Велика Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 345

Ф.Р-2924 Виконавчий комітет Малокардашинської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 346

Ф.Р-2927 Виконавчий комітет Краснознам'янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської області 346

Ф.Р-2939 Виконавчий комітет Розо-Люксембурзької сільської ради депутатів трудящих, 
с. Федорівка Каховського району Херсонської області 348

Ф.Р-2959 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Новотроїцького району Херсонської області 350

Ф.Р-2960 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Воскресенка 
Новотроїцького району Херсонської області 350

Ф.Р-2961 Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради депутатів трудящих, с. Вознесенка 
Новотроїцького району Херсонської області 350

Ф.Р-2962 Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Сергіївка 
Новотроїцького району Херсонської області 351

Ф.Р-2963 Виконавчий комітет Успенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Успенівка 
Новотроїцького району Херсонської області 351

Ф.Р-2964 Виконавчий комітет Червоно-Сиваської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Вознесенівка Новотроїцького району Херсонської області 351

Ф.Р-2996 Виконавчий комітет Червоноперекопської сільської ради депутатів трудящих, с-
ще Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області 354
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 ФОНДИ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ 
Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського 

губернського військового комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 61

Ф.Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губернії, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 68

Ф.Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського 
повіту Катеринославської губернії 69

Ф.Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 69

Ф.Р-1690 Каланчацька районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського 
повітового особливого військово-продовольчого комітету, с. Каланчак Дніпровського 
повіту Миколаївської губернії 106

Ф.Р-1693 Скадовська районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського 
повітового особливого військово-продовольчого комітету, м. Скадовськ Дніпровського 
повіту Одеської губернії 107

Ф.Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового 
військового комісаріату, с. Золота Балка Херсонського повіту Миколаївської губернії 114

Ф.Р-1801 Старошведський волосний військовий комісаріат, с. Старошведське Херсонського 
повіту Херсонської губернії 117

Ф.Р-1820 Херсонсько-Миколаївський губернський революційний трибунал при штабі 
Херсонської групи військ, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 120

Ф.Р-1889 Херсонська повітова комісія по боротьбі з дезертирством Херсонської губернської 
комісії по боротьбі з дезертирством, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 136

Ф.Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату, м. Херсон 
Херсонського повіту Херсонської губернії 138

Ф.Р-2049 Генічеський повітовий військовий комісаріат, м. Генічеськ Генічеського повіту 
Запорізької губернії 207

Ф.Р-2062 Комендант порту Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії 210
Ф.Р-2352 Комендант станції м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 273
Ф.Р-2361 Херсонський міський продовольчий комітет Херсонської повітової особливої 

військово-продовольчої комісії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 276
Ф.Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 

комісаріату, м. Херсон Херсонської області 319
Ф.Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 

комісаріату, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області 319
Ф.Р-2633 Хорлівський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 

комісаріату, с. Хорли Чаплинського району Миколаївської області 319
Ф.Р-2634 Цюрупинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного 

військового комісаріату, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської 
області 319

Ф.Р-2635 Нововоронцовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного 
військового комісаріату, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Миколаївської області 320

Ф.Р-2636 Скадовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області 320

Ф.Р-2637 Чаплинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового 
комісаріату, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області 320

Ф.Р-2638 Горностаївський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного 
військового комісаріату, с. Горностаївка Горностаївського району Миколаївської 
області 320

  
 ФОНДИ ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ПАРТИЗАНСЬКИХ 

ФОРМУВАНЬ 
Ф.Р-2351 Уповноважений Херсонського відділення військово-споживчого товариства 15-ї 

Стрілецької Сиваської дивізії, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 273
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Ф.Р-2353 Відділення № 3 військово-споживчого товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії 
при 45-му Стрілецькому полку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 273

  
 ФОНДИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ, СУДУ І ПРОКУРАТУРИ 

Ф.Р-1264 Херсонська повітова рада народних суддів, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 46

Ф.Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 59

Ф.Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 96

Ф.Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик 
Мелітопольського повіту Катеринославської губернії 99

Ф.Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Мелітопольського округу УСРР 99

Ф.Р-1695 Народний суд Іванівського району Херсонського обласного суду, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 108

Ф.Р-1805 Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Херсон УСРР 118

Ф.Р-1854 Військова прокуратура військ МВС УРСР, м. Херсон Херсонської області 127
Ф.Р-1880 Херсонське районне бюро примусових робіт Херсонського окружного бюро 

примусових робіт, м. Херсон Херсонського округу УСРР 133
Ф.Р-1898 Особлива сесія Одеського губернського радянського народного суду по м. Херсону і 

повіту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 137
Ф.Р-1933 Народний суд 11-ї дільниці Криворізького повіту, с. Високопілля Криворізького повіту 

Катеринославської губернії 144
Ф.Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон, м. Херсон Херсонського 

округу Одеської губернії 146
Ф.Р-1963 Прокуратура Херсонської області Генеральної прокуратури України, м. Херсон 

Херсонської області 159
Ф.Р-1973 Відділ юстиції виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 

м. Херсон Херсонської області 164
Ф.Р-2013 Апеляційний суд Херсонської області, м. Херсон Херсонської області 196
Ф.Р-2039 Виїзна сесія Херсонського народного суду, м. Херсон Одеської області 203
Ф.Р-2121 Горностаївський народний суд, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської 

області 227
Ф.Р-2206 Голопристанська районна нотаріальна контора, с. Гола Пристань Голопристанського 

району Херсонської області 245
Ф.Р-2207 Народний суд 1-ї дільниці, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 

області 245
Ф.Р-2215 Великолепетиська районна нотаріальна контора, с. Велика Лепетиха 

Великолепетиського району Херсонської області 247
Ф.Р-2222 Дільничні народні слідчі Херсонського округу (ОАФ) 251
Ф.Р-2226 Судовий виконавець 10-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Херсон 

Херсонського округу УСРР 252
Ф.Р-2237 Президія Херсонської обласної колегії адвокатів, м. Херсон Херсонської області 254
Ф.Р-2455 Калінінська районна прокуратура, с. Калінінське Калінінського району Херсонської 

області 294
Ф.Р-2456 Калінінський народний суд, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 294
Ф.Р-2579 Народний суд Новомаячківського району, с. Нова Маячка Новомаячківського району 

Херсонської області 310
Ф.Р-2673 Скадовська районна прокуратура Херсонської обласної прокуратури, смт Скадовськ 

Скадовського району Херсонської області 325
  
 ФОНДИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
Ф.Р-1281  Херсонський міський район Херсонського окружного управлін ня радянської 

робітничо-селянської міліції, м. Херсон Одеської області 51
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Ф.Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії 55

Ф.Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 55

Ф.Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 56

Ф.Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу 
Одеської губернії 56

Ф.Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Краснянське 
Херсонського повіту Одеської губернії 57

Ф.Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон, м. Херсон Херсонського 
округу Одеської губернії 61

Ф.Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління 
(ДПУ) УСРР, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського 
округу УСРР 95

Ф.Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами, м. Херсон Херсонського 
повіту Миколаївської губернії 104

Ф.Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської 
області 105

Ф.Р-1821 Начальник інформаційного відділу при Херсонському губерніальному старості, 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 120

Ф.Р-1825 Херсонська повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією 
та посадовими злочинами Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 121

Ф.Р-1826 1-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 121

Ф.Р-1827 2-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 122

Ф.Р-1828 3-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 122

Ф.Р-1829 4-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Киселівка Херсонського повіту Одеської губернії 122

Ф.Р-1830 5-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії 122

Ф.Р-1831 6-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії 123

Ф.Р-1832 7-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії 123

Ф.Р-1833 8-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії 123

Ф.Р-1834 9-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії 123

Ф.Р-1835 10-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Нова Воронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії 124

Ф.Р-1836 11-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Миколаївської губернії 124

Ф.Р-1837 12-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Березнегувате Херсонського повіту Миколаївської губернії 124

Ф.Р-1839 14-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії 124
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Ф.Р-1840 Олешківське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії 124

Ф.Р-1841 Бериславське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Головного 
управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, 
м. Берислав Бериславського району Одеської області 125

Ф.Р-1842 Скадовське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Скадовськ 
Скадовського району Херсонського округу Одеської губернії 125

Ф.Р-1843 Білозерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Білозерка 
Херсонського повіту Одеської губернії 125

Ф.Р-1844 Козачелагерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Козачі 
Лагері Дніпровського Одеської губернії 125

Ф.Р-1845 Музиківське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Музиківка 
Херсонського повіту Одеської губернії 126

Ф.Р-1846 Любомирське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Любомирка Херсонського повіту Миколаївської губернії 126

Ф.Р-1850 Херсонське окружне відділення карного розшуку Одеського губернського управління 
карного розшуку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 126

Ф.Р-1851 Херсонське повітове відділення карного розшуку Миколаївського губернського 
управління карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 127

Ф.Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського 
управління карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 127

Ф.Р-1853 Каховське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 127

Ф.Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 133

Ф.Р-1883 1-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 134

Ф.Р-1884 5-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської 
міліції, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 134

Ф.Р-1904 Дільничний наглядач міського району Херсонського окружного управління радянської 
робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 138

Ф.Р-1920 Микільське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського 
повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Микільське 
Херсонського повіту Одеської губернії 142

Ф.Р-2031 Посад-Покровське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Посад-
Покровськ Херсонського повіту Миколаївської губернії 202

Ф.Р-2367 Калініндорфське районне управління радянської робітничо-селянської міліції 
Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Калініндорф Калініндорфського району Херсонського округу УСРР 276

  
 ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Ф.Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського 

округу УСРР 66
Ф.Р-1345 Херсонська обласна контора організованого набору робітників Головного управління 

організованого набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 66
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Ф.Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД), с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської 
губернії 67

Ф.Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), 
с. Нововоскресенське Качкарівського району Херсонського округу УСРР 68

Ф.Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 69

Ф.Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Скадовського 
району Херсонського округу УСРР 69

Ф.Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 72

Ф.Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, 
с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії 73

Ф.Р-1742 Відділ охорони праці Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 110

Ф.Р-1775 Раденський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Раденське Олешківського 
району Херсонського округу УСРР 113

Ф.Р-1783 Червоно-Костомарівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Червоно-
Костомарівка Бериславського району Херсонського округу УСРР 115

Ф.Р-1792 Федорівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Федорівка Каховського 
району Херсонського округу Одеської губернії 116

Ф.Р-1806 Новоархангельський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), 
с. Новоархангельське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 118

Ф.Р-1811 Борозенський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Борозенське 
Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії 119

Ф.Р-1881 Відділ соціального забезпечення Херсонської губернської ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 133

Ф.Р-2030 Великоолександрівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 202

Ф.Р-2136 Херсонський обласний відділ державного забезпечення і побутового облаштування 
сімей військовослужбовців при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 237

Ф.Р-2137 Управління соціального захисту населення Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 237

Ф.Р-2402 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Іванівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 282

Ф.Р-2413 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей 
військовослужбовців при виконавчому комітеті Іванівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 285

Ф.Р-2436 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 291

Ф.Р-2437 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей 
військовослужбовців виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 292

Ф.Р-2538 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 305

Ф.Р-2828 Відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям 
Великоолександрівського районного фінансового відділу, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 337

  
 ФОНДИ УСТАНОВ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І СТАТИСТИКИ 
Ф.Р-2000 Херсонське обласне управління статистики Міністерства статистики України, 

м. Херсон Херсонської області 184
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Ф.Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 
м. Херсон Херсонської області 213

Ф.Р-2212 Великолепетиська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 
статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 247

Ф.Р-2331 Новотроїцька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Новотроїцьке Новотроїцького 
району Херсонської області 268

Ф.Р-2362 Херсонське губернське статистичне бюро при губернському виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 276

Ф.Р-2405 Іванівська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 282

Ф.Р-2421 Планова комісія виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 288

Ф.Р-2438 Інспектура ЦСУ СРСР Калінінського району Херсонського обласного статистичного 
управління, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 292

Ф.Р-2559 Районна інспектура ЦСУ СРСР Новомаячківського району Херсонського обласного 
статистичного управління, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 308

Ф.Р-2666 Скадовська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 325

Ф.Р-2687 Верхньорогачицька районна інформаційно-обчислювальна станція державної 
статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 327

Ф.Р-2824 Планова комісія виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 337

Ф.Р-2826 Районна інспектура ЦСУ СРСР Великоолександрівського району Херсонського 
обласного статистичного управління, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 337

Ф.Р-2880 Генічеська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 339

Ф.Р-2995 Каховська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Каховка Каховського району Херсонської області 354

  
 ФОНДИ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ, ПОДАТКОВИХ І КРЕДИТНИХ УСТАНОВ І 

ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ф.Р-1261 Генічеське товариство взаємного кредиту Мелітопольського окружного товариства 

взаємного кредиту, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 45
Ф.Р-1290 Фінансовий відділ виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 

трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 53
Ф.Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Олешки 

Дніпровського повіту Херсонської губернії 54
Ф.Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської 

спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів 
промкооперації («Вукопромсоюзкас»), м. Херсон УСРР 65

Ф.Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства 
державного страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонського округу УСРР 66

Ф.Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького 
району Мелітопольського округу УСРР 99

Ф.Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, c. Андріївка Генічеського району 
Мелітопольського округу УСРР 99
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Ф.Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси, с. Асканія-
Нова Новотроїцького району Мелітопольського округу УСРР 100

Ф.Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки 
сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Катеринівка Великолепетиського 
району Мелітопольського округу УСРР 103

Ф.Р-1685 Скадовське районне податкове бюро Дніпровського повітового продовольчого 
комітету, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 106

Ф.Р-1691 Каховське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-
продовольчого комітету, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 107

Ф.Р-1692 Голопристанське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого 
військово-продовольчого комітету, с. Гола Пристань Дніпровського повіту Одеської 
губернії 107

Ф.Р-1741 Голопристанський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального 
страхування, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 110

Ф.Р-1863 Генічеський митний пост Управління Українського митного округу, м. Генічеськ 
Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії 129

Ф.Р-1931 Інспектор державного страхування Качкарівського району, с. Качкарівка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 143

Ф.Р-1932 Інспектор безпосередніх податків 389-ї дільниці Херсонського округу, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 144

Ф.Р-1934 Херсонське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого 
комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 144

Ф.Р-1935 Великоолександрівське районне податкове бюро Херсонського повітового 
продовольчого комітету, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 144

Ф.Р-1950 Херсонська обласна контора Торговельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 146

Ф.Р-1980 Управління державного страхування Херсонської області Міністерства фінансів УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 173

Ф.Р-1986 Херсонське обласне управління Держтрудощадкас СРСР Українського 
республіканського головного управління Держтрудощадкас СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 178

Ф.Р-1990 Херсонська обласна контора Сільськогосподарського банку СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 180

Ф.Р-1991 Херсонська обласна контора Будівельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської області 181
Ф.Р-1999 Херсонська обласна контора Всесоюзного банку фінансування комунального і 

житлового будівництва (Цекомбанку), м. Херсон Херсонської області 184
Ф.Р-2014 Херсонське обласне управління Національного банку України, м. Херсон Херсонської 

області 197
Ф.Р-2028 Фінансовий відділ виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 

с. Сиваші Сиваського району Херсонської області 201
Ф.Р-2040 Фінансове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів 

трудящих, м. Херсон Херсонської області 203
Ф.Р-2053 Український сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Українка Качкарівського 

району Херсонського округу Одеської губернії 208
Ф.Р-2141 Фінансовий відділ виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 

трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 240
Ф.Р-2395 Херсонська міська каса соціального страхування, м. Херсон Одеської області 280
Ф.Р-2422 Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 

трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 289
Ф.Р-2444 Калінінське відділення Державного банку СРСР, с. Калінінське Калінінського району 

Херсонської області 293
Ф.Р-2536 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 

трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 304
Ф.Р-2822 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради 

депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 336
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Ф.Р-2881 Фінансовий відділ виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 339

Ф.Р-2936 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів 
трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 347

Ф.Р-2937 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 348

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КООПЕРАЦІЇ 
Ф.Р-1255 Закритий робітничий кооператив (ЗРК) Херсонського заводу сільськогосподарського 

машинобудування ім. Г.І.Петровського, м. Херсон Одеської області 44
Ф.Р-1259  Голопристанська міжрайонна спілка риболовецької споживчої кооперації 

(рибробкооп), с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 45
Ф.Р-1260 Великолепетиська районна контора Всеукраїнської спілки сільськогосподарської 

кооперації («Укрсількоопцентр»), с. Велика Лепетиха Великолепетиського району 
УСРР 45

Ф.Р-1268  Закритий робітничий кооператив (ЗРК) при Херсонському електрозаводі, м. Херсон 
Одеської області 47

Ф.Р-1282 Херсонська промислово-кооперативна артіль «Кооперативний бляхар», м. Херсон 
УСРР 51

Ф.Р-1286 Херсонське районне транспортне споживче товариство водників (водТСТ), м. Херсон 
Одеської області 52

Ф.Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської 
сільськогосподарської секції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 59

Ф.Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), 
м. Херсон УСРР 64

Ф.Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої 
кооперації при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської 
області 67

Ф.Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей 
«Сільспілка», м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР 67

Ф.Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів 
«Артільспілка», м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 68

Ф.Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка», м. Херсон 
Херсонського району УСРР 68

Ф.Р-1625 Іванівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 94

Ф.Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської 
сільськогосподарської кооперативної спілки, с. Іванівка Іванівського району 
Мелітопольського округу УСРР 97

Ф.Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) 
Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Мелітопольського округу УСРР 97

Ф.Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і 
кустарно-промислової кооперації, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського 
округу УСРР 104

Ф.Р-1734 Артіль «Відродження» Херсонської міжрайонної спілки промислової кооперації, 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 109

Ф.Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів 
(інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації 
інвалідів, м. Херсон Херсонської області 112

Ф.Р-1789 Великоолександрівське районне споживче товариство ім. Леніна, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району УСРР 116

Ф.Р-1897 Херсонське відділення Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 136

Ф.Р-1939 Уповноважений Миколаївського губернського кооперативного відділу по 
Херсонському повіту, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 145
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Ф.Р-1943 Артіль інвалідів «Соціалістична охорона» Херсонської обласної спілки кооперації 
інвалідів (облкоопінспілки), м. Херсон Херсонської області 145

Ф.Р-2069 Херсонська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка), м. Херсон 
Херсонської області 216

Ф.Р-2125 Херсонська обласна кооперативна спілка інвалідів (облкоопінспілка) Української 
кооперативної спілки інвалідів і підвідомчі артілі (ОАФ) 227

Ф.Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання 
(облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон 
Херсонської області 229

Ф.Р-2129 Херсонська обласна спілка текстильних, швейних і шкіряних промислових 
кооперативів (облтекстильшвейшкірпромспілка) Херсонської обласної ради 
промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області  229

Ф.Р-2130 Херсонська обласна багатопромислова кооперативна спілка (облбагатопромспілка) 
Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області 229

Ф.Р-2131 Херсонська обласна рада промислових кооперативів (облпромрада) і підвідомчі артілі, 
м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 230

Ф.Р-2132 Херсонська обласна лісопромислова кооперативна спілка (обллісопромспілка) і 
підвідомчі артілі Всеукраїнської кооперативної лісопромислової спілки, м. Херсон 
Херсонської області (ОАФ) 233

Ф.Р-2134 Промислова артіль «Перемога» Херсонської обласної лісопромислової кооперативної 
спілки, м. Херсон Херсонської області 234

Ф.Р-2184 Виробничо-трудова кооперативна артіль інвалідів «Шлях Ілліча», смт Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 244

Ф.Р-2187 Голопристанська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 244

Ф.Р-2527 Районна спілка і сільські споживчі товариства Калінінського району Херсонської 
області (ОАФ) 302

Ф.Р-2569 Районна спілка і сільські споживчі товариства Новомаячківського району Херсонської 
області (ОАФ) 309

Ф.Р-2575 Робітничий кооператив бавовнорадгоспу «Каховський № 2» Новомаячківської 
районної спілки споживчих товариств, с. Кам'янка Новомаячківського району 
Херсонської області 309

Ф.Р-2641 Голопристанське районне єдине споживче товариство (ЄСТ), с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії 320

Ф.Р-2656 Горностаївська промислово-кооперативна артіль «Об'єднаний трудівник» Херсонської 
обласної спілки текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів, 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 323

Ф.Р-2730 Районна спілка і сільські споживчі товариства Верхньорогачицького району 
Херсонської області (ОАФ) 332

Ф.Р-2801 Великоолександрівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 335

Ф.Р-2846 Великоолександрівська артіль інвалідів «Червоний шлях» Херсонської обласної спілки 
кооперації інвалідів (облкоопінспілки), с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 338

Ф.Р-2890 Сталінське сільське споживче товариство, ст. Партизани Генічеського району 
Херсонської області 340

Ф.Р-2892 Промислово-кооперативна артіль інвалідів «Відродження» Херсонської обласної 
спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки), м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 341

Ф.Р-2896 Генічеське районне споживче риболовецьке товариство, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 341

Ф.Р-2912 Херсонська обласна рада кооперативного страхування членів артілей промислової 
кооперації і кооперації інвалідів (облпромстрахрада), м. Херсон Херсонської області 343

Ф.Р-2998 Каховська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Херсонської 
обласної спілки споживчих товариств, м. Каховка Каховського району Херсонської 
області 354
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 ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ 
ПРОМИСЛОВІСТЮ, ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Ф.Р-1269 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський целюлозно-паперовий комбінат», 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 47

Ф.Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» 
Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 57

Ф.Р-1703 Херсонське районне енергетичне управління «Херсоненерго» Ради народного 
господарства Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 108

Ф.Р-1849 Херсонський бавовноочисний завод Міністерства текстильної промисловості УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 126

Ф.Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс 
«КОРС» Державного комітету України по нафті і газу, м. Херсон Херсонської області 139

Ф.Р-1952 Акціонерне товариство відкритого типу (АТВТ) «Фірма «Херсонвзуття», м. Херсон 
Херсонської області 146

Ф.Р-1958 Херсонське виробничо-аграрне об'єднання з садівництва, виноградарства, виноробної 
промисловості «Херсонрадгоспвинпром», м. Херсон Херсонської області 156

Ф.Р-1968 Херсонське обласне виробниче об'єднання молочної промисловості Міністерства 
м'ясної і молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 162

Ф.Р-1969 Херсонський обласний трест сільськогосподарського млинарства (облмлинтрест) 
Херсонського обласного управління промисловості продовольчих товарів, м. Херсон 
Херсонської області 162

Ф.Р-2006 Українська виробничо-торговельна фірма «Хвиля» Українського державного концерну 
місцевої промисловості («Укрмісцевпром»), м. Херсон Херсонської області 193

Ф.Р-2135 Херсонський суднобудівний завод «Паллада» Міністерства суднобудівної 
промисловості СРСР і його заводський комітет, м. Херсон Херсонської області 235

Ф.Р-2208 Херсонська біологічна фабрика Головного управління по виробництву біопрепаратів 
(Головбіопром) Наркомату землеробства СРСР, м. Херсон Херсонської області 246

Ф.Р-2214 Великолепетиський млин № 6 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського 
млинарства, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 247

Ф.Р-2220 Обласні ремонтно-механічні майстерні Херсонського обласного тресту маслоробної і 
молочної промисловості («Маслопром»), м. Берислав Бериславського району 
Херсонської області 250

Ф.Р-2221 Херсонський склотарний завод госпрозрахункового виробничого об'єднання 
«Укрскло» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 250

Ф.Р-2225 Херсонське обласне управління промисловості будівельних матеріалів Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 251

Ф.Р-2233 Херсонське обласне управління ремонтних підприємств Головного управління 
ремонтних підприємств УРСР, м. Херсон Херсонської області 253

Ф.Р-2245 Херсонська паротурбінна електростанція Одеського районного управління 
електростанцій і електричних мереж, м. Херсон Херсонської області 259

Ф.Р-2354 Каховський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 273

Ф.Р-2359 Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання ім. 60-річчя Ленінського комсомолу 
Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 274

Ф.Р-2366 Каховський міжрайонний філіал Всеукраїнського республіканського об'єднання 
м'ясної промисловості «Укрм'ясо», м. Каховка Каховського району УСРР 276

Ф.Р-2368 Каховський базисний склад Управління державної спиртової монополії і об’єднаних 
спиртових заводів в Україні, м. Каховка Каховського району Херсонського округу 
УСРР 276

Ф.Р-2383 Скадовський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 277

Ф.Р-2407 Іванівський вальцювальний млин, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 283
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Ф.Р-2457 Калінінський районний промисловий комбінат (райпромкомбінат) Херсонського 
обласного управління місцевої промисловості, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 294

Ф.Р-2458 Боброво-Кутський маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної 
промисловості («Маслопром»), с. Бобровий Кут Калінінського району Херсонської 
області 295

Ф.Р-2462 Калінінський млин Херсонського обласного тресту сільськогосподарського 
млинарства, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 295

Ф.Р-2542 Новомаячківська районна типографія Херсонського обласного управління у справах 
поліграфічної промисловості, видавництва і книжкової торгівлі, смт Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 309

Ф.Р-2759 Нижньосірогозький районний харчовий комбінат Херсонського обласного відділу 
харчової промисловості, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської 
області 333

Ф.Р-2800  Великоолександрівська електростанція Одеського районного управління 
електростанцій і електричних мереж, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 335

Ф.Р-2878 Білокриницький вапняний завод Державного тресту залізних рудників «Кривбасруда», 
ст. Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області 338

Ф.Р-2882 Генічеський рибоконсервний завод Україно-Азовського державного рибопромислового 
тресту, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 339

Ф.Р-2893 Генічеський млин № 14 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського 
млинарства, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 341

Ф.Р-2902 Генічеський районний харчовий комбінат Херсонського обласного управління 
харчової промисловості, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 342

Ф.Р-2911 Каховський завод електрозварювального обладнання Ради народного господарства 
Херсонського економічного адміністративного району, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 343

Ф.Р-2965 Новотроїцький маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної 
промисловості («Маслопром»), с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 351

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ, 

АРХІТЕКТУРИ 
Ф.Р-1277 Херсонська районна інспектура державного бракеражу будівельних матеріалів 

мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної Української контори 
«Держбудбракераж», м. Херсон УСРР 50

Ф.Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного 
комунального відділу, м. Херсон Херсонського округу УСРР 71

Ф.Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, 
м. Херсон УСРР 73

Ф.Р-1699 Відділ з будівництва в колгоспах виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 108

Ф.Р-1723 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 5 Українського 
спецiалiзованого будiвельно-монтажного тресту Головного будiвельного управлiння 
Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області 109

Ф.Р-1899 Управління начальника робіт (УНР) № 322 тресту «Південгідробуд» Міністерства 
будівництва СРСР, м. Херсон Херсонської області 137

Ф.Р-2043 Херсонська монтажно-відновлювальна контора № 3 Головного управління 
машинобудівної промисловості (Головмашпром) Міністерства важкого 
машинобудування СРСР, м. Херсон Херсонської області 206

Ф.Р-2067 Будівельний відділ Херсонського губерніального правління, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 213

Ф.Р-2074 Херсонське будівельне управління № 5 Будівельного тресту № 1 Головного управління 
морського будівництва Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 222
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Ф.Р-2075 4-й експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт Дніпровського басейнового 
управління, м. Херсон Херсонської області 222

Ф.Р-2077 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської 
районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 222

Ф.Р-2234 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 6 Українського 
республіканського тресту «Консервбуд», м. Херсон Херсонської області 253

Ф.Р-2235 Херсонська будівельна дільниця № 3 Всесоюзного будівельно-монтажного тресту 
«Азчорриббуд» Міністерства рибної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 253

Ф.Р-2238 Херсонський комбінат промислового будівництва «Херсонпромбуд» Міністерства 
промислового будівництва УРСР і його об'єднаний комітет на будівництві, м. Херсон 
Херсонської області (ОАФ) 254

Ф.Р-2335 Бериславський спеціалізований будівельний трест, м. Берислав Бериславського району 
Херсонської області 268

Ф.Р-2356 Херсонський обласний будівельний трест виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 274

Ф.Р-2386 Ордена Леніна спеціальне будівельно-монтажне управління (БМУ) «Дніпробуд» і його 
комітет на будівництві, м. Нова Каховка Херсонської області (ОАФ) 278

Ф.Р-2388 Каховська вишукувальна експедиція Українського відділення проектно-дослідного 
інституту «Гідроенергопроект», м. Каховка Каховського району Херсонської області 278

Ф.Р-2389 Каховська експедиція «Гідроспецбуд» тресту «Головгідроенергомонтаж», м. Нова 
Каховка Херсонської області 279

Ф.Р-2390 Каховська монтажна дільниця Українського республіканського тресту «Гідромонтаж» 
Міністерства будівництва електростанцій СРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 279

Ф.Р-2434 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 291

Ф.Р-2622 Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 
Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 318

Ф.Р-2623 Херсонська обласна будівельно-монтажна контора Українського республіканського 
тресту «Укрсільпромбуд», м. Херсон Херсонської області 318

Ф.Р-2660 Управління головного архітектора при виконавчому комітеті Новокаховської міської 
ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 323

Ф.Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 323

Ф.Р-2933 Архітектурна проектно-планувальна майстерня Херсонського обласного відділу у 
справах архітектури, м. Херсон Херсонської області 347

Ф.Р-2934 Херсонське проектно-виробниче підприємство «Діпромісто» Українського державного 
інституту проектування міст «Діпромісто», м. Херсон Херсонської області 347

  
 ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 
Ф.Р-1252 Херсонське відділення Миколаївського обласного автотранспортного тресту, 

м. Херсон Миколаївської області 43
Ф.Р-1271 Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця № 612 Херсонського обласного 

управління по будівництву і експлуатації автомобільних і шосейних доріг, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 48

Ф.Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 70

Ф.Р-1861 Херсонське обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Херсон», м. Херсон 
Херсонської області 128

Ф.Р-1982 Херсонське обласне об'єднання державних дорожніх підприємств Української 
державної корпорації по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг 
(«Укравтодор»), м. Херсон Херсонської області 174

Ф.Р-1994 Херсонське територіально-виробниче об'єднання автомобільного транспорту 
Міністерства транспорту УРСР, м. Херсон Херсонської області 182

Ф.Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 223
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Ф.Р-2197 Голопристанський автомобільний загін Херсонського відділу «Союззаготтранс», 
смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 245

Ф.Р-2198 Голопристанська автотранспортна контора Херсонського міжобласного 
автомобільного тресту, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 245

Ф.Р-2443 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Калінінської 
районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської 
області 292

Ф.Р-2563 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 308

Ф.Р-2564 Новомаячківська автотранспортна рота Херсонського обласного автотранспортного 
тресту, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 309

Ф.Р-2620 Херсонська автомобільна база Управління «Радгосптранс» Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 318

Ф.Р-2630 Автобаза Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон 
Херсонської області 319

Ф.Р-2672 Скадовський морський порт управління Херсонського морського торговельного порту, 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 325

Ф.Р-2821 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 
Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 336

Ф.Р-2879 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Генічеської 
районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 338

  
 ФОНДИ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 
Ф.Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне Управління уповноваженого Наркомату 

пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 71

Ф.Р-1813 Новоархангельська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-
телеграфного округу, с. Новоархангельське Херсонського повіту Херсонської губернії 119

Ф.Р-1972 Херсонська обласна дирекція радіотрансляційних мереж Міністерства зв'язку УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 163

Ф.Р-1985 Херсонське обласне виробничо-технічне управління зв'язку Міністерства зв'язку УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 176

Ф.Р-1993 Херсонське об'єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної 
компанії України, м. Херсон Херсонської області 182

Ф.Р-2048 Скадовське поштово-телеграфне відділення Одеського поштово-телеграфного округу, 
м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 207

Ф.Р-2232 Благодатно-Степанівське поштово-телеграфне відділення Чорноморського округу 
народного зв'язку, с. Благодатне Великоолександрівського району Херсонського 
округу Одеської губернії 253

  
 ФОНДИ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ І 

МЕЖУВАННЯ 
Ф.Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському 

губернському земельному управлінні, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 54

Ф.Р-1310 Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 57

Ф.Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління 
державних земель і майна, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 105

Ф.Р-1680 Херсонський окружний уповноважений Одеського губернського управління 
державних земель і майна, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 105
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 ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО, ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, МЕЛІОРАЦІЇ 

Ф.Р-1289 Радгосп-технікум «Скадовський № 90» Скадовського районного виробничого 
управління меліорації і водного господарства, м. Скадовськ Скадовського району 
Херсонської області 53

Ф.Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального 
управління лісами, м. Херсон Херсонського округу УСРР 57

Ф.Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких 
радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 58

Ф.Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції, 
м. Херсон Херсонської області 61

Ф.Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник», м. Херсон Херсонської 
області 63

Ф.Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-
баштанних культур «Сортнасіннєовоч», м. Херсон Херсонської області 65

Ф.Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного 
земельного відділу, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької 
області 66

Ф.Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-
молочарської спілки, с. Рубанівка Великолепетиського району Мелітопольського 
округу УСРР 98

Ф.Р-1668 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Генічеського району Херсонської області 
(ОАФ) 100

Ф.Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція, м. Херсон Миколаївської області 105
Ф.Р-1773 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Бериславський» Всесоюзного тресту 

зернових і тваринницьких радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської 
області 113

Ф.Р-1817 Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
Ветеринарного управління Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 120

Ф.Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка 
Снігурівського району УСРР 120

Ф.Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 128

Ф.Р-1866 Управління уповноваженого Інспекції з якості бавовни на Україні, м. Херсон 
Херсонської області 130

Ф.Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту 
«Укрсадовинрадгосп», с. Ключове Каховського району Херсонської області 132

Ф.Р-1888 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) «Допомога», с. Заповіт Херсонського 
району Херсонського округу УСРР 136

Ф.Р-1905 Радянське господарство (радгосп) «Степове», с. Юзкуї Генічеського повіту Запорізької 
губернії 138

Ф.Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській 
області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 138

Ф.Р-1919 Відділ бавовництва виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 141

Ф.Р-1921 Державний інспектор з визначення врожайності по Генічеському міжрайону УРСР, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 142

Ф.Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського 
міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур 
при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон Херсонської області 142

Ф.Р-1953 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 147

Ф.Р-1957 Херсонська обласна державна насіннєва інспекція Державного агропромислового 
комітету УРСР, м. Херсон Херсонської області 156
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Ф.Р-1978 Херсонське обласне об'єднання по племінній справі в тваринництві 
(облплемоб'єднання) Виробничо-наукового об'єднання по племінній справі в 
тваринництві Міністерства сільського господарства України, м. Херсон Херсонської 
області 165

Ф.Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод», 
м. Херсон Херсонської області 174

Ф.Р-2009 Херсонська сортодослідна дільниця з бавовнику Державної комісії по 
сортовипробуванню бавовнику, м. Херсон Херсонської області 195

Ф.Р-2054 Український трест каракулівницьких радгоспів («Укррадгоспкаракуль) Головного 
управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 208

Ф.Р-2055 Херсонське обласне управління радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 209

Ф.Р-2065 Херсонська обласна ветеринарна лабораторія Херсонського обласного 
агропромислового комітету, м. Херсон Херсонської області 211

Ф.Р-2085 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Горностаївського району Херсонської області 
(ОАФ) 224

Ф.Р-2112 Горностаївська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 226

Ф.Р-2138 Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка» 
Міністерства рибної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 239

Ф.Р-2146 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Голопристанського району Херсонської області 
(ОАФ) 241

Ф.Р-2199 Радянське господарство (радгосп) «Південний», с. Садове Голопристанського району 
Херсонської області 245

Ф.Р-2219 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великолепетиського району Херсонської 
області (ОАФ) 248

Ф.Р-2236 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонбджілпром», м. Херсон Херсонської 
області 253

Ф.Р-2253 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Цюрупинського району Херсонської області 
(ОАФ) 259

Ф.Р-2304 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новотроїцького району Херсонської області 
(ОАФ) 264

Ф.Р-2330 Державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного відділення Всесоюзного 
тресту «Агролісорозсадник», с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 267

Ф.Р-2369 Херсонська технологічна лабораторія з бавовнику Державної комісії з 
сортовипробування сільськогосподарських культур, м. Херсон Херсонської області 277

Ф.Р-2410 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іванівського району Херсонської області 
(ОАФ) 283

Ф.Р-2433 Управління сільського господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 290

Ф.Р-2454 Калінінська районна ветеринарна лікарня Херсонського обласного управління 
сільського господарства, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 293

Ф.Р-2464 М'ясомолочне радянське господарство (радгосп) «Калініносільський» Херсонського 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Кірове Херсонського району 
Херсонської області 296

Ф.Р-2525 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Калінінського району Херсонської області 
(ОАФ) 300

Ф.Р-2540 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 306

Ф.Р-2554 Новомаячківська ветеринарна лікарня Новомаячківського районного відділу сільського 
господарства, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 308

Ф.Р-2567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Новомаячківському району, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 309
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Ф.Р-2580 Дніпрянський державний лісорозсадник Херсонського міжобласного відділення 
Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник», с. Дніпряни Новомаячківського району 
Херсонської області 310

Ф.Р-2582 Новомаячківська інкубаторно-птахівницька станція Херсонської обласної контори 
інкубаторно-птахівницьких станцій, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 310

Ф.Р-2591 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Перемога наймитів», с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 312

Ф.Р-2598 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Каховський № 2» 
Херсонського тресту бавовницьких, свинарських та вівчарських радгоспів, с. Кам'янка 
Новомаячківського району Херсонської області 313

Ф.Р-2613 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомаячківського району Херсонської області 
(ОАФ) 313

Ф.Р-2657 Новомаячківська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 323

Ф.Р-2699 Науково-експериментальне господарство Української дослідної станції 
каракулівництва, с. Георгіївка Верхньорогачицького району Херсонської області 330

Ф.Р-2700 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик» Херсонського обласного 
тресту «Укррадгоспкаракуль», с. Чистопілля Великолепетиського району Херсонської 
області 330

Ф.Р-2701 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Верхньорогачицького району Херсонської 
області (ОАФ) 330

Ф.Р-2756 Нижньосірогозька контрольно-насіннєва лабораторія з якості насіння Херсонської 
обласної контрольно-насіннєвої лабораторії, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького 
району Херсонської області 333

Ф.Р-2758 Нижньосірогозький державний агролісомеліоративний розсадник Одеської 
міжобласної контори «Агроліснасіння», с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького 
району Херсонської області 333

Ф.Р-2760 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Червоний партизан» Херсонського 
обласного тресту радгоспів, с. Верби Нижньосірогозького району Херсонської області 334

Ф.Р-2797 Херсонське обласне управління бавовництва виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області  334

Ф.Р-2805 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Більшовицький наступ» 
Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Борозенське Великоолександрівського 
району Херсонської області 335

Ф.Р-2812 Херсонський обласний відділ технічних культур виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 336

Ф.Р-2813 Херсонський обласний відділ тваринництва виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 336

Ф.Р-2832 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великоолександрівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського 
району Херсонської області 337

Ф.Р-2883 Державний племінний розплідник овець «Асканійський рамбуле» Управління 
державних племінних розплідників Міністерства сільського господарства СРСР, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 339

Ф.Р-2884  Великоолександрівська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
Херсонського обласного управління сільського господарства, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 340

Ф.Р-2891 Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство Головного управління 
мисливського господарства Міністерства лісового господарства УРСР, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 341

Ф.Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного 
інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської 
області 342

Ф.Р-2907 Новоолексіївський державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного тресту 
«Агролісорозсадник», ст. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області 342
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Ф.Р-2909 Генічеська сортодослідна дільниця з бавовнику Всеукраїнської республіканської 
насіннєвої бавовникової станції, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 342

Ф.Р-2913 Радянське господарство (радгосп) «Горностаївський» Бериславського спеціалізованого 
тресту м'ясомолочних радгоспів, с. Червона Поляна Горностаївського району 
Херсонської області 343

Ф.Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного 
управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області 344

Ф.Р-2935 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 347

Ф.Р-2940 Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту 
радгоспів, с. Федорівка Каховського району Херсонської області 348

Ф.Р-2942 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каховського району Херсонської області 
(ОАФ) 348

Ф.Р-2950 Відділ бавовництва виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів 
трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 350

Ф.Р-2977 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) ім. Чкалова Херсонського 
обласного тресту радгоспів, с. Чкалове Новотроїцького району Херсонської області 352

Ф.Р-2991 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Каховський № 1» Херсонського 
обласного тресту радгоспів, м. Каховка Каховського району Херсонської області 353

Ф.Р-2992 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного 
тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області 353

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТОРГІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ І 

ЗАГОТІВЕЛЬ 
Ф.Р-1251 Херсонська філія Одеської обласної бази Всеукраїнського галузевого об'єднання 

оптовороздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами (Вукоопкнига) при Всеукраїнській 
спiлцi споживчих кооперативних організацій, м. Херсон Одеської області 43

Ф.Р-1254 Херсонський міжрайонний філіал «Укркнигоцентру», м. Херсон Одеської області 44
Ф.Р-1256 Херсонська філія Українського об'єднання книжкової торгівлі («Укркниготорг») і 

Одеського обласного філіалу «Укркниготоргу», м. Херсон Одеської області 44
Ф.Р-1263 Херсонська збутова база Одеської обласної контори Головного управління консервної 

промисловості СРСР (Головконсерв), м. Херсон Миколаївської області 46
Ф.Р-1273 Херсонська міжрайонна база Одеської обласної контори «Сільгосппостачання», 

м. Херсон Одеської області 49
Ф.Р-1276 Херсонська районна контора Чорноморського тресту торгівлі і громадського 

харчування на водному транспорті (райводторгхарч), м. Херсон Миколаївської області 50
Ф.Р-1283 Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори ресторанів і буфетів Херсонського 

відділення «Водресторан», м. Херсон Одеської області 52
Ф.Р-1285  Херсонський дільничний рибний промисел Українського Чорноморського державного 

рибного тресту, м. Херсон Миколаївської області 52
Ф.Р-1287 Відділ робітничого постачання (ВРП) управління Херсонського морського 

торговельного порту, м. Херсон Одеської області 52
Ф.Р-1288 Херсонське відділення відділу робітничого постачання (ВРП) Дніпровського 

управління річкового пароплавства, м. Херсон Одеської області 53
Ф.Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту, м. Херсон 

Херсонського округу УСРР 68
Ф.Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту 

сільськогосподарського млинарства, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського 
округу УСРР 68

Ф.Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної 
заготівельної контори «Заготзерно», м. Херсон Одеської області 73

Ф.Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 95

Ф.Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч», 
м. Генічеськ Генічеського району УСРР 97

Ф.Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани 
Генічеського району Мелітопольського округу УСРР 97
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Ф.Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-
продовольчої комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії 98

Ф.Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори 
«Укрплодоовоч», м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області 98

Ф.Р-1681 Старший контролер державного контролю за витрачанням і збереженістю 
хлібопродуктів по Херсонській області Міністерства державного контролю СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 106

Ф.Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-
продовольчого постачання по Каховському району, м. Каховка Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 108

Ф.Р-1772 Роздрібне підприємство № 1 в м. Херсоні Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, 
м. Херсон Одеської області 113

Ф.Р-1779 Херсонське окружне управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі 
УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР 114

Ф.Р-1790 Торговельний відділ Качкарівського районного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР 116

Ф.Р-1802 Херсонська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» Міністерства 
заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області 117

Ф.Р-1865 Херсонська обласна контора тресту «Укрсільбудпостач», м. Херсон Херсонської 
області 130

Ф.Р-1871 Херсонська обласна контора матеріально-технічного постачання Головного управління 
матеріально-технічного постачання Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 131

Ф.Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу 
УСРР, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР 136

Ф.Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників 
«Продшлях», м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 137

Ф.Р-1903 Каховський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, 
м. Каховка Каховського району УСРР 137

Ф.Р-1906 Херсонський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 138

Ф.Р-1940 Уповноважений Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого 
постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 145

Ф.Р-1955 Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі Головного управління 
Державної інспекції з якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 155

Ф.Р-1956 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) 
Української контори ветеринарного постачання і торгiвлi, м. Херсон Херсонської 
області 156

Ф.Р-1959 Херсонська обласна контора Українського республіканського тресту по збуту 
автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», м. Херсон Херсонської 
області 159

Ф.Р-1960 Херсонська обласна контора по збуту і постачанню місцевої промисловості 
(облмісцевпромпостачзбут) Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 159

Ф.Р-1966 Херсонське обласне управління медичного постачання і збуту при Херсонському 
обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 161

Ф.Р-1977 Херсонська обласна державна хлібна інспекція Міністерства виробництва та заготівель 
сільськогосподарських продуктів УРСР, м. Херсон Херсонської області 165

Ф.Р-1983 Контора матеріально-технічного постачання Херсонського обласного дорожнього 
відділу (облдорпостач), м. Херсон Херсонської області 176

Ф.Р-1984 Херсонська обласна контора по заготівлі тваринницької сировини і хутра 
«Заготтваринсировина» Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області 176

Ф.Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-
технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства, 
м. Херсон Херсонської області 183
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Ф.Р-2002 Херсонське обласне відділення Головного управління автотранспорту 
«Союззаготтранс» Міністерства заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області 192

Ф.Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки 
шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості 
СРСР, м. Херсон Херсонської області 193

Ф.Р-2016 Херсонська торгово-заготівельна контора «Рибпостач» Головного управління 
матеріально-технічного постачання (Головрибпостач) Наркомату рибної 
промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 199

Ф.Р-2027 Херсонська обласна контора Головного управління по заготівлі і промисловій 
відгодівлі скоту і птиці «Заготскотовідгодівля» Міністерства м'ясної і молочної 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 201

Ф.Р-2051 Херсонська обласна база Херсонського обласного управління матеріально-технічного 
постачання сільського господарства (облсільгосппостач), м. Херсон Херсонської 
області 207

Ф.Р-2066 Херсонське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 211

Ф.Р-2111 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Горностаївському 
району, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 226

Ф.Р-2143 Відділ торгівлі виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 240

Ф.Р-2209 Херсонська обласна база постачання і збуту Херсонського обласного тресту 
маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), м. Херсон Херсонської області 246

Ф.Р-2210 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області, 
м. Херсон Херсонської області 246

Ф.Р-2213 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великолепетиському району, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 247

Ф.Р-2336 Управління з питань торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 
Херсонської області 268

Ф.Р-2342 Херсонська обласна торговельна база тресту «Головтекстильзбут», м. Херсон 
Херсонської області 272

Ф.Р-2391 Херсонське товарно-транспортне управління тресту «Укрнафтозбут» Міністерства 
нафтової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 279

Ф.Р-2394 Каховська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комітету, 
м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії 280

Ф.Р-2397  Голопристанський заготівельний пункт Одеської обласної контори 
«Союззаготекспорт», с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області 280

Ф.Р-2398 Херсонсько-Дніпровське відділення Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 280

Ф.Р-2442 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Калінінському району, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 292

Ф.Р-2537 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 305

Ф.Р-2642 Херсонська міжрайонна заготівельна контора Одеської міжобласної контори 
Головного управління по заготівлі і переробці вторинної сировини 
(Головвторсировина) Міністерства промислових товарів широкого вжитку СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 320

Ф.Р-2646 Херсонська обласна контора «Кінотехпостач» Херсонського обласного управління 
кінофікації, м. Херсон Херсонської області 321

Ф.Р-2652 Відділ торгівлі виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 321

Ф.Р-2653 Херсонський обласний паливний трест Міністерства місцевої паливної промисловості 
УРСР, м. Херсон Херсонської області 322

Ф.Р-2654 Херсонська постачально-збутова контора «Комунжитлопостач» Міністерства 
комунального господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 322

Ф.Р-2680 Скадовське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського 
республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції 
«Автотракторозбут», смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 326
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Ф.Р-2795 Відділ торгівлі виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 334

Ф.Р-2836 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великоолександрівському району, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області 338

Ф.Р-2838 Великоолександрівське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори 
«Автотракторопостач», с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 338

Ф.Р-2886 Генічеський районний змішаний торговельний відділ (змішторг) Херсонського 
обласного відділу торгівлі, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 340

Ф.Р-2889 Генічеське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського 
республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції 
«Автотракторозбут», м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 340

  
 ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Ф.Р-1265 Херсонський комунальний трест по заготівлі будівельних матеріалів Херсонського 
міського відділу комунального господарства, м. Херсон Миколаївської області 46

Ф.Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 56

Ф.Р-1998 Херсонський обласний відділ Українського державного тресту «Укрфото», м. Херсон 
Херсонської області 183

Ф.Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу 
комунального господарства (облкомунпроект), м. Херсон Херсонської області 200

Ф.Р-2435 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 291

Ф.Р-2539 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 306

Ф.Р-2983 Управління комунального господарства виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 352

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ 
Ф.Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів, 

м. Херсон Херсонської області 61
Ф.Р-1750 Херсонське окружне управління будинками селянина Одеського губернського 

управління будинками селянина, м. Херсон Херсонського округу УСРР 111
Ф.Р-1804 Управління кінофікації виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 

депутатів, м. Херсон Херсонської області 117
Ф.Р-1948 Херсонська обласна контора з прокату кінофільмів Головного управління кінофікації і 

кінопрокату Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, м. Херсон 
Херсонської області 146

Ф.Р-1976 Херсонська обласна державна філармонія Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 165

Ф.Р-1988 Херсонський обласний центр відродження національної культури Херсонського 
обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області 179

Ф.Р-1989 Відділ у справах культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 180

Ф.Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 195

Ф.Р-2022 Херсонська обласна наукова бібліотека ім. О.М.Горького, м. Херсон Херсонської 
області 200

Ф.Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при 
Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи, м. Херсон Херсонської 
області 200

Ф.Р-2026 Херсонський обласний природничий музей Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 201
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Ф.Р-2041 Херсонська обласна бібліотека для дітей Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 206

Ф.Р-2425 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 290

Ф.Р-2430 Калінінський районний Будинок культури Херсонського обласного відділу у справах 
культурно-просвітніх установ, с. Калінінське Калінінського району Херсонської 
області 290

Ф.Р-2469 Калінінський районний державний архів районного відділу МВС УРСР, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 297

Ф.Р-2533 Відділ культури виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 304

Ф.Р-2534 Відділ кінофікації виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів 
трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 304

Ф.Р-2544 Новомаячківська районна бібліотека для дорослих Новомаячківського районного 
відділу культурно-просвітніх установ, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 307

Ф.Р-2655 Відділ у справах мистецтв управління культури виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 322

Ф.Р-2685 Відділ кінофікації виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 327

Ф.Р-2751 Державний архів Сиваського району Сиваського районного відділу МВС УРСР, 
с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 332

Ф.Р-2831 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 337

Ф.Р-2885 Великоолександрівський районний архів Великоолександрівського районного відділу 
МВС УРСР, с. Великоолександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 340

Ф.Р-2915 Відділ культури виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 344

Ф.Р-2985 Відділ у справах культурно-просвітніх установ при виконавчому комітеті Херсонської 
міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 353

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАУКИ 
Ф.Р-1688 Уповноважений Всеукраїнського комітету сприяння вченим в м. Херсоні, м. Херсон 

Херсонського округу Одеської губернії 106
Ф.Р-2419 Херсонський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів Херсонського 

обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області 286
Ф.Р-2618 Будинок науково-технічної пропаганди (Будинок техніки) Ради народного 

господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон 
Херсонської області 315

Ф.Р-2876 Генічеське дослідне поле Українського науково-дослідного інституту зернового 
господарства Міністерства сільського господарства УРСР, с. Новоолексіївка 
Генічеського району Херсонської області 338

  
 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
Ф.Р-1291 Відділ народної освіти виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 

трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 54
Ф.Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР, м. Херсон 

Херсонської області 60
Ф.Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г.І.Петровського Херсонської 

дитячої комісії при міській раді, м. Херсон Херсонського округу УСРР 64
Ф.Р-1686 Херсонський технікум механізації сільського господарства Міністерства сільського 

господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 106
Ф.Р-1694 Херсонське ремісниче училище (РУ) № 11 Херсонського обласного управління 

трудових резервів, м. Херсон Херсонської області 107
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Ф.Р-1762 Нововоронцовський дитячий будинок Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 112

Ф.Р-1869 Постійно-діючі технічні курси Міністерства бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 131

Ф.Р-1964 Школа медичних сестер Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонської області 161

Ф.Р-2063 Херсонське базове медичне училище Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 210

Ф.Р-2078 Відділ народної освіти виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 223

Ф.Р-2120 Горностаївська середня школа № 1, с. Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 227

Ф.Р-2139 Відділ народної освіти виконавчого комітету Голопристанської районної ради 
депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 240

Ф.Р-2179 Бехтерський сільськогосподарський технікум, с. Бехтери Голопристанського району 
Херсонської області 244

Ф.Р-2217 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 248

Ф.Р-2239 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 255

Ф.Р-2341 Херсонська середня сільськогосподарська школа з підготовки керівних кадрів 
колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 272

Ф.Р-2343 Херсонське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 272

Ф.Р-2385 Херсонський фінансовий технікум Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 277

Ф.Р-2424 Відділ народної освіти виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 289

Ф.Р-2450 Львівська державна однорічна зоологічно-ветеринарна школа Міністерства сільського 
господарства УРСР, с. Львове Калінінського району Херсонської області 293

Ф.Р-2451 Калінінський дитячий будинок № 6 Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 293

Ф.Р-2452 Калінінський дитячий будинок № 15 Херсонського обласного відділу народної освіти, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 293

Ф.Р-2532 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новомаячківської районної ради 
депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 303

Ф.Р-2545 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим 
навчанням школа № 1, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 307

Ф.Р-2546 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим 
навчанням школа № 2, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 307

Ф.Р-2619 Херсонська міська спеціальна школа-інтернат № 2 Херсонського міського відділу 
народної освіти, м. Херсон Херсонської області 317

Ф.Р-2684 Відділ народної освіти виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради 
депутатів трудящих та школи району, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Херсонської області (ОАФ) 326

Ф.Р-2798 Відділ народної освіти виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 335

Ф.Р-2810 Великоолександрівський дитячий будинок ім. Н.К.Крупської, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 335

Ф.Р-2815 Школи Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 336
Ф.Р-2898 Дитячий будинок № 3 Генічеського районного відділу народної освіти, м. Генічеськ 

Генічеського району Херсонської області 342
Ф.Р-2938 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів 

трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 348
Ф.Р-3000 Каховський зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР, 

с. Лук'янівка Каховського району Херсонської області 355
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 ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Ф.Р-1278 Херсонська обласна дитяча лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, 

м. Херсон Херсонської області 50
Ф.Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція, м. Цюрупинськ Цюрупинського району 

Миколаївської області 55
Ф.Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного 

відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 63
Ф.Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного 

управління охорони здоров'я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської 
області 65

Ф.Р-1929 Херсонська повітова надзвичайна санітарна комісія (надсанком), м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 143

Ф.Р-1954 Херсонська обласна санітарно-епідемічна станція Херсонського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 153

Ф.Р-1967 Херсонське обласне аптечне управління Херсонського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 161

Ф.Р-1971 Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер Херсонського обласного 
відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 163

Ф.Р-2017 Херсонська обласна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонської області 199

Ф.Р-2025 Херсонський обласний госпіталь по лікуванню інвалідів Великої Вітчизняної війни 
Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 201

Ф.Р-2046 Уповноважений медико-санітарного управління Єкатерининської залізниці, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 206

Ф.Р-2057 Херсонська лінійна санітарно-епідеміологічна станція Дніпровського відділу охорони 
здоров'я водників, м. Херсон Херсонської області 210

Ф.Р-2122 Херсонська міська протималярійна станція Херсонського міського відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 227

Ф.Р-2123 Херсонська обласна протималярійна станція Херсонського обласного відділу охорони 
здоров'я, м. Херсон Херсонської області 227

Ф.Р-2195 Курорт «Гопри», м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 245
Ф.Р-2224 Херсонська обласна спеціалізована поліклініка обласного лікувально-санітарного 

управління при Херсонському обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонської області 251

Ф.Р-2294 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 262

Ф.Р-2418 Шкільно-туберкульозний санаторій Херсонського міського відділу охорони здоров'я, 
м. Херсон Херсонської області 286

Ф.Р-2423 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих і лікарні району, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
(ОАФ) 289

Ф.Р-2535 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Новомаячківської районної ради 
депутатів трудящих та лікарні району, смт Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області (ОАФ) 304

Ф.Р-2552 Новомаячківська районна санітарно-епідеміологічна станція Новомаячківського 
районного відділу охорони здоров'я, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 307

Ф.Р-2553 Новомаячківська районна малярійна станція Новомаячківського санітарно-
епідеміологічного відділу районного відділу охорони здоров'я, с. Дніпряни 
Новомаячківського району Херсонської області 308

Ф.Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу 
охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області 321

  
  
  
  



 384 

 ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ, ДОБРОВІЛЬНИХ ТОВАРИСТВ 

Ф.Р-1745 Херсонська міська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і 
авіаційно-хімічному будівництву, м. Херсон Миколаївської області 111

Ф.Р-1746 Херсонська районна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і 
авіаційно-хімічному будівництву, м. Херсон Миколаївської області 111

Ф.Р-2004 Управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 192

Ф.Р-2012 Херсонська обласна рада добровільного спортивного ордена Леніна товариства 
промкооперації (ДСТ) «Спартак», м. Херсон Херсонської області 196

Ф.Р-2019 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Буревісник» 
Центральної ради Всесоюзного ДСТ «Буревісник», м. Херсон Херсонської області 200

Ф.Р-2050 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Іскра» 
Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Іскра», 
м. Херсон Херсонської області 207

Ф.Р-2056 Херсонський обласний комітет добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Медик» 
Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Медик», 
м. Херсон Херсонської області 209

Ф.Р-2064 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Наука» 
профспілки працівників культури, м. Херсон Херсонської області 211

Ф.Р-2073 Херсонська обласна рада Української республіканської ради Товариства мисливців і 
рибалок УРСР, м. Херсон Херсонської області 221

Ф.Р-2416 Херсонський обласний та районні комітети Добровільного товариства сприяння армії, 
авіації та флоту УРСР (ОАФ) 285

Ф.Р-2417 Херсонський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту 
(ДТСААФ) УРСР, м. Херсон Херсонської області 286

Ф.Р-2431 Калінінський районний комітет у справах фізичної культури і спорту, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 290

Ф.Р-2658 Херсонське добровільне бджільницьке товариство, м. Херсон Херсонської області 323
  
 ФОНДИ ГРОМАДСЬКИХ, БЛАГОДІЙНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ф.Р-1257 Херсонська філія Всеукраїнського товариства друзів автомобіля і доброї дороги 

(«Укравтодор»), м. Херсон Одеської області  44
Ф.Р-1279 Херсонське обласне товариство охорони природи, м. Херсон Херсонської області 51
Ф.Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв'язків із 

зарубіжними країнами, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 60
Ф.Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього 

конгресу прибічників миру по Херсонській області (ОАФ) 71
Ф.Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції 

(МОДР), м. Херсон Одеської області 130
Ф.Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам 

інтервенції, м. Херсон Херсонського округу Херсонського округу УСРР 143
Ф.Р-2001 Херсонський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР, м. Херсон 

Херсонської області 191
Ф.Р-2032 Херсонське окружне організаційне бюро Товариства культурної змички міста з селом, 

м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії 202
  
 ФОНДИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ф.Р-1258 Місцевий комітет профспілки працівників рибної промисловості при Херсонській 

міжрайонній спілці риболовецької споживчої кооперації, м. Херсон Миколаївської 
області 45

Ф.Р-1262 Херсонський груповий комітет профспілки працівників м'ясожирконсервної і олійної 
промисловості, м. Херсон Одеської області 46

Ф.Р-1267 Заводський комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при 
Херсонському електрозаводі, м. Херсон Одеської області 47
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Ф.Р-1270 Місцевий комітет профспілки робітників земельних органів при Херсонському 
міському земельному відділі, м. Херсон Миколаївської області 48

Ф.Р-1272 Місцевий комітет профспілки працівників державної торгівлі при Херсонській 
міжрайонній промислово-кооперативній спілці, м. Херсон Одеської області 49

Ф.Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському 
комбайновому заводі ім. Г.І.Петровського, м. Херсон Херсонської області 58

Ф.Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській 
транспортній конторі, м. Херсон Миколаївської області 69

Ф.Р-1735 Херсонське губернське правління профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 109

Ф.Р-1736 Нововоронцовський місцевий комітет профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), с. Нова Воронцовка Нововоронцовського району Херсонського округу 
УСРР 109

Ф.Р-1740 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонському окружному відділі праці, м. Херсон Херсонського округу УСРР 110

Ф.Р-1748 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонській окружній касі соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 111

Ф.Р-1778 Робітничий комітет профспілки робітників-будівельників («Будівельник») при 
Високопільському елеваторі, с. Високопілля Високопільського району Херсонського 
округу УСРР 114

Ф.Р-1786 Херсонське правління профспілки працівників деревообробної промисловості, 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 115

Ф.Р-1787 Місцевий комітет профспілки працівників кооперації і державної торгівлі при 
закритому робітничому кооперативі Херсонського ремонтно-тракторного заводу, 
м. Херсон Одеської області 115

Ф.Р-1791 Каховський містечковий секретаріат профспілки робітників-металістів («Металіст»), 
м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії 116

Ф.Р-1794 Чаплинська районна профспілка працівників харчової промисловості («Харчосмак»), 
с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу УСРР 116

Ф.Р-1810 Херсонський обласний комітет профспілки робітників радгоспів, м. Херсон 
Херсонської області 119

Ф.Р-1862 Херсонський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості 
і елеваторів, м. Херсон Херсонської області 129

Ф.Р-1872 Херсонський обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, 
м. Херсон Херсонської області 131

Ф.Р-1893 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Херсонському відділенні «Дніпробугу», м. Херсон УСРР 136

Ф.Р-1914 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 141

Ф.Р-1927 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») 
Херсонських установ Чорноморського медико-санітарного управління, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 143

Ф.Р-1928 Водне відділення Нижньодніпровсько-Бузького району профспілки працівників медико-
санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 143

Ф.Р-1938 Комітет профспілки радянських працівників («Радпрацівник») при Херсонській 
повітовій особливій військово-продовольчій комісії, м. Херсон Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 144

Ф.Р-1951 Херсонський обласний комітет профспілки працівників споживчої кооперації, 
м. Херсон Херсонської області 146

Ф.Р-1970 Херсонський обласний комітет профспілки працівників місцевої промисловості і 
комунально-побутових підприємств, м. Херсон Херсонської області 163

Ф.Р-1987 Херсонський обласний комітет профспілки працівників культури, м. Херсон 
Херсонської області 179

Ф.Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ, 
м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 194
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Ф.Р-2008 Херсонський обласний комітет профспілки працівників органів суду і прокуратури, 
м. Херсон Херсонської області 194

Ф.Р-2033 Каховський районний груповий комітет профспілки працівників харчової і смакової 
промисловості («Харчосмак»), с. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР 202

Ф.Р-2034 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників комунального господарства, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 202

Ф.Р-2044 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») 
при Херсонській психіатричній лікарні, м. Херсон Херсонського округу УСРР 206

Ф.Р-2045 Херсонський міський комітет профспілки працівників медико-санітарної праці 
(«Медсанпраця»), м. Херсон Одеської області 206

Ф.Р-2052 Уповноважений профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при 
Качкарівському районному управлінні радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР 208

Ф.Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників, м. Херсон 
Херсонської області 210

Ф.Р-2231 Херсонський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників, 
м. Херсон Херсонської області 252

Ф.Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і 
наукових установ, м. Херсон Херсонської області 263

Ф.Р-2396 Херсонський губернський відділ профспілки робітників і службовців народного 
зв’язку, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 280

Ф.Р-2399 Херсонський обласний комітет профспілки працівників комунального господарства, 
м. Херсон Херсонської області 281

Ф.Р-2400 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
громадського харчування, м. Херсон Херсонської області 281

Ф.Р-2577 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при 
бавовнорадгоспі «Каховський № 2», с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 309

Ф.Р-2578 Робітничий комітет профспілки працівників автомобільного транспорту при 
Новомаячківській автомобільній роті, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 310

Ф.Р-2589 Херсонський обласний комітет профспілки працівників автомобільного транспорту і 
шосейних доріг, м. Херсон Херсонської області 311

Ф.Р-2624 Херсонський обласний комітет профспілки працівників зв'язку, м. Херсон Херсонської 
області 318

Ф.Р-2917 Чаплинський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 344

Ф.Р-2926 Новотроїцький районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
споживчої кооперації, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 346

  
 ФОНДИ РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ 
Ф.Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, 

с. Ольгофельд (Ольгине) Високопільського району Дніпропетровської області 96
  
 ФОНДИ ВИДАВНИЦТВ, РЕДАКЦІЙ, ГАЗЕТ, ЧАСОПИСІВ 
Ф.Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) 

України, міської ради депутатів і міської ради профспілок, м. Херсон Одеської області 64
Ф.Р-1747 Видавництво газети «Червоний селянин», м. Херсон Херсонського округу УСРР 111
Ф.Р-1818 Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та 

видавництв (облліт) по Каховському району, м. Каховка Каховського району 
Миколаївської області 120

Ф.Р-1997 Редакція обласної газети «Наддніпрянська правда», орган Херсонського обкому 
Компартії України і обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 183

Ф.Р-2177 Редакція районної газети «Південна Комуна», смт Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонської області 244

Ф.Р-2427 Калінінська районна редакція газети «Колгоспна правда» Херсонського обласного 
управління культури, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 290
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Ф.Р-2541 Редакція районної газети «Колгоспне життя», орган Новомаячківського районного 
комітету Компартії України і районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 306

  
 ФОНДИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Ф.Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 

нацистської окупації) (ОАФ) 73
Ф.Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної 

контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 74

Ф.Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 74

Ф.Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 74

Ф.Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 76

Ф.Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної 
контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 77

Ф.Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 77

Ф.Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 77

Ф.Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 77

Ф.Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) (ОАФ) 77

Ф.Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 78

Ф.Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 78

Ф.Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 78

Ф.Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької 
області (періоду нацистської окупації) 79

Ф.Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих 
товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 79

Ф.Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 79

Ф.Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки 
(Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 79

Ф.Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) 
Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 79

Ф.Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної 
земельної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 80

Ф.Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв'язку Олешківської міської управи, м. Олешки 
(Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 80

Ф.Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки 
(Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 80
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Ф.Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 80

Ф.Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 80

Ф.Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, 
с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 81

Ф.Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, 
с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 81

Ф.Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 81

Ф.Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 81

Ф.Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 81

Ф.Р-1479 Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських 
загарбників на території Херсонської області, м. Херсон Херсонської області 82

Ф.Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 83

Ф.Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 84

Ф.Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав 
Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 85

Ф.Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав 
Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 86

Ф.Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 86

Ф.Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, 
м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 86

Ф.Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 86

Ф.Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав 
Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 86

Ф.Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ) 87
Ф.Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, 

м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 88
Ф.Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак 

Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 88
Ф.Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ) 89
Ф.Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак 

Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 89
Ф.Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду 

нацистської окупації) (ОАФ) 89
Ф.Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка 

Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 89
Ф.Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, 

с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 90

Ф.Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 90

Ф.Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської 
обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 90

Ф.Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області 
(період нацистської окупації) 91
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Ф.Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 91

Ф.Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) (ОАФ) 91

Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, 
с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 91

Ф.Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, 
с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1606  Общинне господарство № 7 Новокалузької сільської управи, с. Людмилівка 
Великоолександрівського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка 
Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської 
районної сільськогосподарської комендатури, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 92

Ф.Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка 
Чаплинського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 93

Ф.Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 93

Ф.Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 93

Ф.Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 93

Ф.Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 93

Ф.Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 93

Ф.Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області 94

Ф.Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) (ОАФ) 94

Ф.Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка 
Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 94

Ф.Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, 
м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 94

Ф.Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції, с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 95

Ф.Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, 
м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 96

Ф.Р-1677 Генічеська районна поліція Української служби безпеки, м. Генічеськ Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 105

Ф.Р-1815 Общинне господарство № 26 «Зелений дуб» Трифонівської сільської управи 
Іванівського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 119

Ф.Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 119

Ф.Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), м. Херсон Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 120

Ф.Р-1874 Каховська районна земельна управа, м. Каховка Каховського району Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 133

Ф.Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території 
Каховського району, м. Каховка Каховського району Херсонської області 133



 390 

Ф.Р-1912 Науково-дослідний інститут сільськогосподарського науково-дослідного центру 
Півдня України, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 139

Ф.Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 145

Ф.Р-2384 Херсонська міська надзвичайна комісія по розслідуванню злочинів німецько-
фашистських загарбників, м. Херсон Херсонської області 277

Ф.Р-2649 Відділ сільськогосподарського управління Херсонського окружного комісаріату, 
м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 321

  
 ФОНДИ НАЦМЕНШИН 
Ф.Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою 

трудящих євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Миколаївської області 129
Ф.Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від 

погромів (євгромадком), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 199
  
 ОСОБОВІ ФОНДИ 
Ф.Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації) 259
Ф.Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни 354
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  
ТА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, ЗГАДАНИХ У РЕЄСТРІ* 

1-й район Дніпровського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Олешки  133 

1-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон  121  

2-а Кінна армія  354 
2-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон  121 

3-й батальйон 3-го Особливого Кримського 
стрілецького полку  104 

3-й Особливий Кримський стрілецький полк – 
104  

3-й район Дніпровського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Олешки  133 

3-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Херсон  122 

4-й експедиційний загін підводних і 
гідротехнічних робіт Дніпровського 
басейнового управління, м. Херсон  222 

4-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Киселівка  122 

4-й Український фронт  171 
5-й район Дніпровського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Каховка – 133 

5-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Берислав – 122  

6-а Великоолександрівська дільниця Херсонського 
окружного агентства державного 
страхування – 66  

6-й особливого призначення Херсонський окремий 
батальйон  61 

6-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Станіслав  122 

7-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Тягинка  123 

8-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Володимирівка  123  

 
______________________ 
* Курсивом у покажчику виділені назви установ-

фондоутворювачів. 

9-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Качкарівка  123 

10-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Нова Воронцовка – 123  

11-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Велика Олександрівка – 124  

12-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Березнегувате – 124  

14-й район Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
с. Володимирівка – 124  

15-а Стрілецька Сиваська дивізія – 273  
45-й Стрілецький полк 15-ї Стрілецької Сиваської 

дивізії – 273  
 

А 
Автобаза Херсонського обласного управління 
сільського господарства  319  

Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське 
господарство – 341  

Акціонерні товариства – див. за назвами 
товариств 

Американська адміністрація допомоги (American 
Relief Administration, ARA, АРА) – 47 

Андріївське сільськогосподарське кредитне 
товариство – 99  

Антонівська волосна рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів – 273  

Антонівський волосний комітет громадської 
безпеки – 273  

Апеляційний суд Херсонської області – 196  
Армія Південно-західного фронту – 69  
Артіль «1 Травня»  231  
Артіль «9 лютого»  231 
Артіль «10 лютого»  231 
Артіль «Батьківщина»  231  
Артіль «Будтехмонтаж»  231 
Артіль «Взуттєвик»  231 
Артіль «Винплодоовоч»  231 
Артіль «Відродження», м. Херсон 231 
Артіль «Вітрильний флот»  231 
Артіль «Гарантія», м. Генічеськ 231 
Артіль «Дружба»  231 
Артіль «Інкоопторг»  231 
Артіль «Комсомолка»  231 
Артіль «Комунар», с. Гола Пристань  232 
Артіль «Коопвзуттяремонт»  232 
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Артіль «Коопгужтранс»  232 
Артіль «Коопгужтранс»  232 
Артіль «Кооперативний бляхар», м. Херсон 232 
Артіль «Ліскооп»  232 
Артіль «Маслохімфарба»  232 
Артіль «Металіст», м. Херсон 232 
Артіль «Мирна праця»  232 
Артіль «Об'єднаний трудівник» (промислово-
кооперативна), с. Горностаївка 232 

Артіль «Перемога» (лісопромислова), м. Херсон 
232 

Артіль «Перемога», с. Калінінське 232 
Артіль «Перукар»  232 
Артіль «Помічник селу»  232 
Артіль «Праця»  232 
Артіль «Прогрес»  232 
Артіль «Промпереробка»  232 
Артіль «Рекорд», м. Каховка 232 
Артіль «Селянський фургон»  232 
Артіль «Трудпобут»  232 
Артіль «Утильсировина»  232 
Артіль «Червона зірка», с. Нова Маячка 232 
Артіль «Червоний будівельник»  232 
Артіль «Червоний гончар»  232 
Артіль «Червоний інвалід»  233  
Артіль «Червоний кравець», смт Гола Пристань 

 233 
Артіль «Червоний харчовик»  233  
Артіль «Четверта п’ятирічка», с. Верхній 
Рогачик 233 

Артіль «Шкіряник»  233 
Артіль «Шлях Ілліча»  233 
Артіль «Шорник»  233 
Артіль ім. 25-річчя промкооперації, м. Херсон 

233 
Артіль ім. 30-річчя Жовтня 233 
Артіль ім. XV партз’їзду 233 
Артіль ім. Карла Маркса, Генічеський р-н 

(періоду нацистської окупації)  233 
Артіль ім. Кірова 233 
Артіль ім. Сталіна 233 
Артіль ім. Шевченка 233 
Артіль інвалідів «Відродження» (промислово-
кооперативна), м. Генічеськ – 341  

Артіль інвалідів «Соціалістична охорона», 
м. Херсон – 145  

Артіль інвалідів «Червоний шлях», с. Велика 
Олександрівка – 338  

Артіль інвалідів «Шлях Ілліча» (виробничо-
трудова кооперативна), смт Гола Пристань – 
244  

Артіль по виготовленню і ремонту металевих 
виробів «Ліс і метал», м. Херсон – 57  

Архангельське птахівниче товариство – 68 
Архівне управління МВС УРСР – 195 

Архівний відділ УМВС по Херсонській області – 
297  

 
Б 

Бериславська електростанція – 169 
Бериславська заготівельна контора – 86 
Бериславська міська біржа праці (періоду 
нацистської окупації) – 86 

Бериславська міська управа (періоду нацистської 
окупації) – 86 

Бериславська районна контора заготівель і збуту 
(періоду нацистської окупації) – 86 

Бериславська районна партизанська комісія – 142 
Бериславська районна управа (періоду 
нацистської окупації – 85, 87  

Бериславське педагогічне училище – 256, 257 
Бериславське районне відділення Херсонського 
окружного господарського банку (періоду 
нацистської окупації) – 86  

Бериславське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 125  

Бериславський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 334 

Бериславський міський комітет взаємодопомоги 
(періоду нацистської окупації) – 86  

Бериславський міський революційний комітет – 
334  

Бериславський німецький магазин при конторі 
заготівлі та збуту (періоду нацистської 
окупації) – 86  

Бериславський паспортний відділ (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Бериславський районний військовий комісаріат – 
319  

Бериславський спеціалізований будівельний трест 
– 268  

Бериславський спеціалізований трест 
м'ясомолочних радгоспів – 343  

Бериславський цегельний завод – 322  
Бехтерський сільськогосподарський технікум – 

244  
Білозерська волосна комісія по боротьбі з 
наслідками голоду – 115  

Білозерське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 125  
Білозерський волосний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 115 
Білокриницький вапняний завод – 338  
Біляївський комітет незаможних селян – 115  
Благодатно-Степанівське поштово-телеграфне 
відділення – 253  

Боброво-Кутський маслозавод – 295  
Борозенський сільський комітет взаємної 
допомоги – 119  
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Борозенський сільський комітет незаможних 
селян – 110 

Будівельний банк СРСР – 181  
Будівельний трест «Арктикбуд»  254  
Будівельний трест № 1 Головморбуду СРСР – 222  
Будівельно-монтажне управління «Дніпробуд»  

278  
Будівельно-монтажне управління 

«ДубоссариГЕСбуд»  278  
Будівельно-монтажне управління 

«ЗакарпатГЕСбуд»  278  
Будівельно-монтажне управління 

№ 8 Херсонського будівельного тресту № 45 – 
254  

Бургаський технікум морського і океанічного 
рибальства – 60 

 
В 

Великоблаговіщенська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 76 

Великогирлянський сільський комітет 
незаможних селян – 114  

Великокардашинська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 81  

Великолепетиська агрономічна контора (періоду 
нацистської окупації) – 81  

Великолепетиська контрольно-насіннєва 
лабораторія – 66  

Великолепетиська районна військова нарада – 69 
Великолепетиська районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 247  

Великолепетиська районна контора 
Всеукраїнської спілки сільськогосподарської 
кооперації – 45  

Великолепетиська районна нотаріальна контора 
– 247  

Великолепетиська районна поліція (періоду 
нацистської окупації) – 94  

Великолепетиський військовий лазарет – 115 
Великолепетиський млин № 6 – 247  
Великолепетиський районний відділ народної 
освіти – 248  

Великолепетиський районний відділ торгівлі – 
321  

Великолепетиський районний уповноважений 
ДПУ УСРР – 95  

Великоолександрівська електростанція – 335  
Великоолександрівська машинно-тракторна 
станція (періоду нацистської окупації) – 92  

Великоолександрівська міжрайонна 
ветеринарно-бактеріологічна лабораторія – 
340  

Великоолександрівська районна інспектура ЦСУ 
СРСР – 337  

Великоолександрівська районна комісія 
незаможних селян – 110 

Великоолександрівська районна партизанська 
комісія – 96  

Великоолександрівська районна планова комісія – 
337  

Великоолександрівська районна 
сільськогосподарська комендатура (періоду 
нацистської окупації) – 92  

Великоолександрівська районна спілка споживчих 
товариств – 335  

Великоолександрівська середня школа № 1 – 336  
Великоолександрівське відділення Херсонського 

окружного господарського банку (періоду 
нацистської окупації) – 77 

Великоолександрівське міжрайонне відділення 
Херсонської обласної контори 
«Автотракторопостач» – 338  

Великоолександрівське районне податкове бюро – 
144  

Великоолександрівське районне споживче 
товариство ім. Леніна – 115  

Великоолександрівське районне управління 
радянської робітничо-селянської міліції – 56  

Великоолександрівське районне управління 
сільського господарства – 337  

Великоолександрівське сільське товариство 
взаємодопомоги – 202  

Великоолександрівський будівельний пункт 
Українського тресту державного постачання – 
73 

Великоолександрівський волосний посівний 
комітет – 72  

Великоолександрівський дитячий будинок 
ім. Н.К.Крупської – 335  

Великоолександрівський районний архів – 340  
Великоолександрівський районний відділ 
будівництва і експлуатації шосейних доріг – 
336 

Великоолександрівський районний відділ 
державних допомог багатодітним і одиноким 
матерям – 337  

Великоолександрівський районний відділ 
кінофікації – 337  

Великоолександрівський районний відділ МВС 
УРСР – 340  

Великоолександрівський районний військовий 
комісаріат – 320  

Великоолександрівський районний комітет 
взаємної допомоги – 67  

Великоолександрівський районний фінансовий 
відділ – 336  

Верхньодніпровсько-Бузький лінійний відділ – 70  
Верхньорогачицька районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 327  

Верхньорогачицька районна партизанська 
комісія – 130  
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Верхньорогачицька районна рада депутатів 
трудящих – 336  

Верхньорогачицька районна спілка зернової 
кооперації – 97  

Верхньорогачицька районна спілка споживчих 
товариств – 335 

Верхньорогачицька сільська рада депутатів 
трудящих – 328  

Верхньорогачицька школа № 1 – 326, 327  
Верхньорогачицька школа № 2 – 327  
Верхньорогачицьке сільськогосподарське 
товариство – 99  

Верхньорогачицький районний відділ кінофікації – 
327  

Верхньорогачицький районний відділ народної 
освіти – 326  

Верхньорогачицький районний фінансовий відділ 
– 53  

Верхньосірогозька сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 89  

Верховна Рада СРСР – 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171 

Верховна Рада УРСР – 55, 63, 166, 167, 169, 170, 
171, 303 

Верховний Суд СРСР – 164  
«Веснянка», ансамбль – 165  
Ветеринарне управління Міністерства радгоспів 

УРСР – 147  
Ветеринарний відділ Херсонського губернського 
військового комісаріату – 138  

Видавництво газети «Наддніпрянська правда», 
м. Херсон – 183  

Видавництво газети «Червоний селянин», 
м. Херсон – 111  

Виїзна сесія Херсонського народного суду – 202  
Виконавчий комітет1 
Виконавчий комітет Анатолівської сільської 
ради депутатів трудящих – 333  

Виконавчий комітет Бабинської сільської ради 
депутатів трудящих – 328  

Виконавчий комітет Бериславської районної ради 
депутатів трудящих  

Виконавчий комітет Великоблаговіщенської 
сільської ради депутатів трудящих – 345  

Виконавчий комітет Великокардашинської 
сільської ради депутатів трудящих – 345  

Виконавчий комітет Великолепетиської районної 
ради народних депутатів – 247, 248 

Виконавчий комітет Великоолександрівської 
районної ради депутатів трудящих – 336, 337  

                                                      
1  Виконкоми, документи яких або згадки про які в 
Реєстрі датовані тільки періодом до 1939 року, 
внесені до покажчика за географічними назвами. Це 
пов’язано з тим, що до 1939 року виконкоми N-
ських рад офіційно йменувалися N-ськими 
виконкомами рад. 

Виконавчий комітет Верхньорогачицької 
районної ради народних депутатів – 53  

Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради 
депутатів трудящих – 350  

Виконавчий комітет Ворошиловської сільської 
ради депутатів трудящих – 297  

Виконавчий комітет Воскресенської сільської 
ради депутатів трудящих – 350  

Виконавчий комітет Генічеської районної ради 
депутатів трудящих – 99, 338, 339 

Виконавчий комітет Голопристанської районної 
ради депутатів трудящих – 340  

Виконавчий комітет Голопристанської селищної 
ради депутатів трудящих – 241  

Виконавчий комітет Горностаївської районної 
ради депутатів трудящих – 222, 223, 344 

Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради 
депутатів трудящих – 99  

Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради 
депутатів трудящих – 303  

Виконавчий комітет Догмарівської сільської 
ради депутатів трудящих – 333  

Виконавчий комітет Дружбівської сільської ради 
депутатів трудящих – 282  

Виконавчий комітет Запорізької обласної ради 
депутатів трудящих – 281  

Виконавчий комітет Запорізької сільської ради 
депутатів трудящих – 332  

Виконавчий комітет Іванівської районної ради 
народних депутатів – 281  

Виконавчий комітет Каїрської сільської ради 
депутатів трудящих – 223  

Виконавчий комітет Калінінської районної ради 
депутатів трудящих – 288  

Виконавчий комітет Калінінської селищної ради 
депутатів трудящих – 297  

Виконавчий комітет Карайдубинської сільської 
ради депутатів трудящих – 328  

Виконавчий комітет Карло-Марксівської 
сільської ради депутатів трудящих – 298  

Виконавчий комітет Каховської міської ради 
депутатів трудящих – 348  

Виконавчий комітет Каховської районної ради 
депутатів трудящих – 347, 348, 350  

Виконавчий комітет Кіровської сільської ради 
депутатів трудящих – 298  

Виконавчий комітет Козачелагерської сільської 
ради депутатів трудящих – 344  

Виконавчий комітет Краснознам'янської 
сільської ради депутатів трудящих – 346  

Виконавчий комітет Кримської обласної ради 
депутатів трудящих – 63  

Виконавчий комітет Куйбишевської сільської 
ради депутатів трудящих – 297  

Виконавчий комітет Ленінської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Новополтавка 
Калінінського     р-ну – 298 
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Виконавчий комітет Львівської сільської ради 
депутатів трудящих – 299  

Виконавчий комітет Малокардашинської 
сільської ради депутатів трудящих – 346  

Виконавчий комітет Малолепетиської сільської 
ради депутатів трудящих – 64  

Виконавчий комітет Миколаївської обласної ради 
депутатів трудящих 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради депутатів трудящих – 332  

Виконавчий комітет Михайлівської сільської 
ради депутатів трудящих – 328  

Виконавчий комітет Нижньорогачицької 
сільської ради депутатів трудящих – 328  

Виконавчий комітет Нижньосірогозької 
селищної ради депутатів трудящих – 98  

Виконавчий комітет Новогреднєвської сільської 
ради депутатів трудящих – 299  

Виконавчий комітет Новогригорівської сільської 
ради депутатів трудящих – 118  

Виконавчий комітет Новоєлизаветівської 
сільської ради депутатів трудящих – 223  

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 
депутатів трудящих – 323  

Виконавчий комітет Новолагерської сільської 
ради депутатів трудящих – 311  

Виконавчий комітет Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих – 303, 308, 310 

Виконавчий комітет Новомаячківської сільської 
ради депутатів трудящих – 303 

Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих – 95, 350, 351 

Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської 
ради депутатів трудящих – 312  

Виконавчий комітет Олександрівської сільської 
ради депутатів трудящих – 350  

Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради 
депутатів трудящих – 224  

Виконавчий комітет Первомаївської сільської 
ради депутатів трудящих – 329  

Виконавчий комітет Першопокровської сільської 
ради депутатів трудящих – 333  

Виконавчий комітет Першотравневої сільської 
ради депутатів трудящих – 282  

Виконавчий комітет Розо-Люксембурзької 
сільської ради депутатів трудящих, 
с. Федорівка – 348  

Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради 
депутатів трудящих, Великолепетиський р-н 
– 329 

Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради 
депутатів трудящих, Верхньорогачицький р-н 
104  

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради 
депутатів трудящих – 351  

Виконавчий комітет Сиваської районної ради 
депутатів трудящих – 201  

Виконавчий комітет Скадовської районної ради 
депутатів трудящих – 54 

Виконавчий комітет Скадовської селищної ради 
депутатів трудящих – 118, 325 

Виконавчий комітет Трудової сільської ради 
депутатів трудящих – 329  

Виконавчий комітет Успенівської сільської ради 
депутатів трудящих – 351  

Виконавчий комітет Ушкальської сільської ради 
депутатів трудящих – 329  

Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради 
депутатів трудящих – 343  

Виконавчий комітет Херсонської міської ради 
депутатів трудящих – 56, 353 

Виконавчий комітет Херсонської обласної ради 
народних депутатів – див. Херсонська обласна 
рада народних депутатів 

Виконавчий комітет Херсонської районної ради 
депутатів трудящих – 108 

Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради 
депутатів трудящих – 299  

Виконавчий комітет Цюрупинської районної ради 
депутатів трудящих – 334, 335 

Виконавчий комітет Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих – 93  

Виконавчий комітет Червоноблагодатненської 
сільської ради депутатів трудящих – 345  

Виконавчий комітет Червоногвардійської 
сільської ради депутатів трудящих, с. Нова 
Маячка – 71  

Виконавчий комітет Червоноперекопської 
сільської ради депутатів трудящих – 354  

Виконавчий комітет Червоно-Сиваської сільської 
ради депутатів трудящих, с. Вознесенівка – 
351  

Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради 
депутатів трудящих – 300  

Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради 
депутатів трудящих – 303  

Виконавчий комітет Шолом-Алейхемівської 
сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новосілка Калінінського р-ну – 303  

Виробниче об'єднання «Укрскло»  250  
Виробничо-наукове об'єднання по племінній 

справі в тваринництві Міністерства сільського 
господарства України – 165  

Високопільська районна партизанська комісія – 
95  

Високопільський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 71  

Високопільський елеватор – 114  
Високопільський районний виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 96  

Виставка досягнень народного господарства 
СРСР – 151  
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Вища Рада народного господарства СРСР – 50, 
164  

Відділ репатріації при Раді Міністрів УРСР – 167  
Відділ робітничого постачання управління 
Херсонського морського торговельного порту 
– 52  

Відділ сільського господарства Миколаївського 
генералкомісаріату (періоду нацистської 
окупації) – 88, 119 

Відділення № 3 військово-споживчого 
товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії 
при 45-му Стрілецькому полку, м. Херсон – 273  

Військова прокуратура військ МВС УРСР, 
м. Херсон – 127 

Військова рада при РНК УСРР – 69  
Військовий комендант Генічеського району 

(періоду нацистської окупації) – 75  
Військовий Комісар СРСР – 132  
Військово-споживче товариство 15-ї Стрілецької 

Сиваської дивізії – 273  
Водна секція Центроспілки – 52  
Водне відділення Нижньодніпровсько-Бузького 
району профспілки працівників медико-
санітарної праці – 143  

Ворошиловське сільське споживче товариство – 
302  

Всеросійська рада постачання залізничників 
«Продшлях»  137  

Всесвітній Конгрес прибічників миру – 71  
Всесоюзна торговельна палата – 315  
Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 

(ВЦРПС) – 46, 48, 58, 129, 131, 179, 194, 210, 
252, 264, 311 

Всесоюзна центральна спілка споживчих 
товариств (Центроспілка) – 47, 52, 216, 217, 
218 

Всесоюзне об'єднання «Заготбавовна»  128  
Всесоюзне об’єднання «Заготсіно»  117  
Всесоюзне об'єднання «Заготтваринсировина»  

90, 176, 336  
Всесоюзне об’єднання «Південзаготзерно»  211  
Всесоюзне об'єднання «Союззаготекспорт»  280 
Всесоюзне товариство винахідників і 

раціоналізаторів – 194, 316  
Всесоюзне Центральне управління шосейних і 

ґрунтових доріг та автомобільного транспорту 
при РНК СРСР – 48  

Всесоюзний банк фінансування комунального і 
житлового будівництва (Цекомбанк) – 56, 184  

Всесоюзний будівельно-монтажний трест 
«Азчорриббуд»  253 

Всесоюзний трест «Агролісорозсадник»  267, 
310, 342 

Всесоюзний трест «Агролісорозсадник»  267  
Всесоюзний трест державних лісових розсадників 

(«Держлісорозсадник»)  63  

Всесоюзний трест зернових і тваринницьких 
радгоспів – 113, 208, 296, 334  

Всеукраїнська кооперативна лісопромислова 
спілка (Укоопромлісоспілка) – 233, 234  

Всеукраїнська рада професійних спілок (ВУРПС) 
– 45, 58, 174  

Всеукраїнська рада Товариства сприяння обороні 
і авіаційно-хімічному будівництву – 111  

Всеукраїнська республіканська насіннєва 
бавовникова станція – 342  

Всеукраїнська республіканська насіннєва 
бавовняна станція, м. Херсон – 128  

Всеукраїнська республіканська спілка споживчих 
товариств (Вукоопспілка) – 45, 136  

Всеукраїнська спілка кас взаємного соціального 
страхування та взаємодопомоги членів 
промкооперації («Вукопромсоюзкас») – 65  

Всеукраїнська спілка сільськогосподарської 
кооперації («Укрсількоопцентр») – 45  

Всеукраїнська спілка сільськогосподарської 
кредитної і кустарно-промислової кооперації – 
104 

Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-
роздрiбної торгiвлi книгами i культтоварами 
(Вукоопкнига) – 43  

Всеукраїнське республіканське об'єднання 
м'ясної промисловості («Укрм'ясо») – 276  

Всеукраїнське товариство допомоги жертвам 
інтервенції – 143  

Всеукраїнське товариство друзів автомобіля і 
доброї дороги («Укравтодор») – 44, 174  

Всеукраїнське товариство кооперативного 
птахівництва – 68  

Всеукраїнське управління будинками селянина – 
111  

Всеукраїнське управління державного 
страхування – 66  

Всеукраїнське Центральне управління лісами – 57  
Всеукраїнський єврейський громадський комітет 

допомоги постраждалим від погромів – 199  
Всеукраїнський комітет сприяння вченим – 106  
Всеукраїнський революційний комітет – 109  
Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет 

– 51, 58, 59, 66, 90, 95, 96, 105, 106, 111, 112, 
113, 116, 119, 132, 142, 280 

Всеукраїнський Центральний комітет МОДР – 
130  

 
Г 

Генеральна прокуратура України – 159  
Генеральне консульство Болгарії – 61 
Генеральний штаб (періоду нацистської окупації) 

– 120  
Генічеська агрономічна контора (періоду 

нацистської окупації) – 78, 89 
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Генічеська агрономічна контора, ст. Рикове 
Генічеського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 77  

Генічеська митниця – 334  
Генічеська міська біржа праці (періоду 
нацистської окупації) – 79  

Генічеська міська управа (періоду нацистської 
окупації) – 79  

Генічеська повітова особлива військово-
продовольча комісія – 98  

Генічеська поштово-телеграфна контора – 334  
Генічеська районна агрономічна контора (періоду 

нацистської окупації) – 78  
Генічеська районна земельна управа (періоду 

нацистської окупації) – 77  
Генічеська районна інспектура державної 
статистики – 339  

Генічеська районна партизанська комісія – 91 
Генічеська районна поліція (періоду нацистської 
окупації) – 105  

Генічеська районна спілка споживчих товариств – 
97 

Генічеська районна спілка споживчих товариств 
(періоду нацистської окупації) – 78  

Генічеська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 75, 76, 87  

Генічеська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 74  

Генічеська сортодослідна дільниця з бавовнику – 
342  

Генічеське відділення Всеукраїнської спілки 
сільськогосподарської кредитної і кустарно-
промислової кооперації – 104  

Генічеське дослідне поле, с. Новоолексіївка – 338  
Генічеське міжрайонне відділення Херсонської 
обласної контори «Автотракторозбут» – 340  

Генічеське районне споживче риболовецьке 
товариство – 341  

Генічеське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 104  

Генічеське товариство взаємного кредиту – 45  
Генічеський дитячий будинок № 3 – 342  
Генічеський митний пост – 129  
Генічеський міський відділ соціального 

забезпечення – 334 
Генічеський міський військово-революційний 
комітет – 334  

Генічеський міський мировий суд (періоду 
нацистської окупації) – 79  

Генічеський млин № 14 – 341  
Генічеський морський порт – 334  
Генічеський окружний комісар (періоду 

нацистської окупації) – 75, 76  
Генічеський опорний пункт «К» Генічеської 
агроконтори (періоду нацистської окупації) – 
78  

Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської 
міжрайонної контори «Укрплодоовоч» – 98  

Генічеський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 97  

Генічеський повітовий відділ заготівель – 97  
Генічеський повітовий військовий комісаріат – 

206, 207  
Генічеський повітовий земельний відділ – 137  
Генічеський повітовий уповноважений 

Запорізького губернського раднаргоспу – 97  
Генічеський районний відділ будівництва і 
експлуатації шосейних доріг – 338  

Генічеський районний відділ народної освіти – 
342  

Генічеський районний змішаний торговельний 
відділ – 340  

Генічеський районний фінансовий відділ – 339  
Генічеський районний харчовий комбінат – 342  
Генічеський рибоконсервний завод – 339  
Генічеський уповноважений Мелітопольської 
міжрайонної контори «Укрплодоовоч» – 97  

«Гілея», камерний оркестр – 165  
Головна державна інспекція з визначення 

врожайності сільгоспкультур при Раді 
Міністрів СРСР – 142  

Головне архівне управління при Раді Міністрів 
УРСР – 195  

Головне будiвельне управлiння Міністерства 
заготівель УРСР – 109  

Головне будівельне управління Південного 
району СРСР – 254  

Головне бюро судово-медичної експертизи – 63  
Головне військове командування (періоду 

нацистської окупації) – 120  
Головне військово-ветеринарне управління – 138  
Головне дорожнє управління при раді Міністрів 

УРСР – 308  
Головне дорожнє управління при РНК УРСР 

(Головдорупр УРСР) – 49, 174, 179  
Головне дорожнє управління РНК УРСР – 49, 

174, 179 
Головне курортне управління Міністерства 

охорони здоров’я УРСР – 245  
Головне санітарно-епідеміологічне управління 

УРСР – 154 
Головне управління автомобільного транспорту 

Міністерства заготівель СРСР 
(«Союззаготтранс») – 192  

Головне управління борошномельної 
промисловості УРСР – 162, 295  

Головне управління виноробної промисловості 
СРСР – 156, 157 

Головне управління виноробної промисловості 
УРСР – 156, 157 

Головне управління державних лісових 
розсадників і заготівель насіння деревно-
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чагарникових порід СРСР 
(Головлісорозсадник СРСР) – 63  

Головне управління державного страхування 
СРСР – 173  

Головне управління державного страхування 
УСРР/УРСР (Держстрах УСРР/УРСР) – 173  

Головне управління Державної інспекції з якості 
товарів і торгівлі УРСР – 155  

Головне управління електростанцій і електричних 
мереж УРСР (Головенерго УРСР) – 259, 335 

Головне управління з охорони військових і 
державних таємниць у пресі при Раді 
Міністрів УРСР – 181  

Головне управління з переробки нафти 
Наркомату нафтової промисловості СРСР – 
141  

Головне управління заготівель і первинної 
обробки шовкової сировини СРСР 
(Головшовксировина СРСР) – 193  

Головне управління каракулівницьких радгоспів 
СРСР (Головкаракуль СРСР) – 330  

Головне управління карного розшуку УСРР – 126  
Головне управління кінофікації і кінопрокату 

УРСР – 146  
Головне управління консервної промисловості 

СРСР (Головконсерв СРСР) – 46  
Головне управління матеріально-технічного 

постачання Міністерства радгоспів УРСР 
(«Укррадгосппостач») – 130  

Головне управління матеріально-технічного 
постачання Наркомату рибної промисловості 
СРСР (Головрибпостач СРСР) – 198  

Головне управління машинобудівної 
промисловості СРСР (Головмашпром СРСР) – 
206  

Головне управління мисливського господарства 
УРСР – 341  

Головне управління морського будівництва СРСР 
(Головморбуд СРСР) – 222 

Головне управління організованого набору 
робітників Міністерства трудових резервів 
СРСР – 66  

Головне управління по виготовленню і монтажу 
гідротехнічного обладнання СРСР 
(Головгідроенергомонтаж СРСР) – 279  

Головне управління по виробництву 
біопрепаратів СРСР (Головбіопром СРСР) – 
246  

Головне управління по заготівлі і переробці 
вторинної сировини СРСР 
(Головвторсировина СРСР) – 320  

Головне управління по заготівлі і промисловій 
відгодівлі скоту і птиці УРСР 
(«Заготскотовідгодівля») – 201  

Головне управління по заготівлі, оптовій і 
роздрібній торгівлі овочами, картоплею, 

фруктами УРСР (Головплодоовочторг УРСР) 
– 271  

Головне управління по збуту виробів текстильної 
промисловості СРСР (Головтекстильзбут 
СРСР) – 272  

Головне управління по збуту продукції 
машинобудування СРСР (Головавтозбут 
СРСР) – 340  

Головне управління по садівництву, 
виноградарству і виноробній промисловості 
при Раді Міністрів УРСР (Головплодвинпром 
УРСР) – 158  

Головне управління радянської робітничо-
селянської міліції і карного розшуку УСРР – 
125  

Головне управління ремісничих, залізничних 
училищ та шкіл ФЗН СРСР – 66  

Головне управління ремонтних підприємств 
УРСР – 253  

Головне управління рибної промисловості Азово-
Чорноморського басейну – 60  

Головне управління трудових резервів при РНК 
СРСР – 107  

Головне управління у справах літератури та 
видавництв при Раді Міністрів СРСР (Головліт 
СРСР) – 181  

Головне управління у справах літератури та 
видавництв при Раді Міністрів УРСР 
(Головліт УРСР) – 120, 181 

Головне управління у справах промислової і 
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР 
– 67  

Головне управління хутряного господарства 
СРСР – 245  

Головний кооперативний комітет при РНК УСРР 
– 129  

Головнокомандувач вермахту України – 145  
Головнокомандувач військово-морськими силами 

СРСР – 60  
Голопристанська автотранспортна контора – 

245  
Голопристанська комендатура (періоду 

нацистської окупації) – 80  
Голопристанська металообробна майстерня 

(періоду нацистської окупації) – 80  
Голопристанська міжрайонна спілка 
риболовецької споживчої кооперації – 45  

Голопристанська насіннєва база (періоду 
нацистської окупації) – 90  

Голопристанська районна ветеринарна лікарня 
(періоду нацистської окупації) – 81  

Голопристанська районна нотаріальна контора 
– 245  

Голопристанська районна спілка споживчих 
товариств – 244  

Голопристанська районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 80, 81, 87  
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Голопристанська середня школа № 2 – 240  
Голопристанська сільська управа (періоду 

нацистської окупації) – 81  
Голопристанське добровільне благодійне 
товариство (періоду нацистської окупації) – 
92  

Голопристанське лісництво (періоду нацистської 
окупації) – 81 

Голопристанське районне єдине споживче 
товариство – 320  

Голопристанське районне податкове бюро – 106  
Голопристанський автомобільний загін – 245  
Голопристанський драматичний гурток (періоду 

нацистської окупації) – 81  
Голопристанський заготівельний пункт 
Миколаївської районної контори Держторгу 
УСРР – 136  

Голопристанський заготівельний пункт Одеської 
обласної контори «Союззаготекспорт» – 280  

Голопристанський кінотеатр (періоду 
нацистської окупації) – 81  

Голопристанський курорт (періоду нацистської 
окупації) – 80  

Голопристанський районний відділ народної 
освіти – 240  

Голопристанський районний відділ торгівлі – 240  
Голопристанський районний фінансовий відділ – 

240  
Голопристанський страховий пункт – 110  
Горностаївська виробнича лісопромислова артіль 

– 234  
Горностаївська районна державна інспекція з 
насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин – 226  

Горностаївська районна земельна управа (періоду 
нацистської окупації) – 87 

Горностаївська районна поліція (періоду 
нацистської окупації) – 95  

Горностаївська районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 76, 77, 87 

Горностаївська середня школа № 1 – 221  
Горностаївська сільська управа (періоду 

нацистської окупації) – 76  
Горностаївське районне управління сільського 

господарства – 343  
Горностаївський народний суд – 227  
Горностаївський районний відділ культури – 344  
Горностаївський районний відділ народної освіти 

– 223  
Горностаївський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 222  

Горностаївський районний військовий комісаріат 
– 320  

Горностаївський районний дорожній відділ – 223  
Горностаївський районний комітет профспілки 

працівників державних установ – 194  

Господарська інспекція Півдня (періоду 
нацистської окупації) – 120  

Господарський штаб східних областей (періоду 
нацистської окупації) – 120  

Група старшого контролера Міністерства 
державного контролю СРСР по контролю за 
прийманням та збереженням бавовни по 
Українській РСР – 49  

Грушівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів – 272  

Грушівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 274  

Гуртово-Хутірський сільський виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 111  

 
Д 

Давидово-Брідська семирічна школа – 336  
«Джойнт» (American Jewish Joint Distribution 

Committee, Американський об’єднаний 
єврейський комітет з розподілення фондів) – 
47, 199 

Департамент сповідань МВС УНР – 137  
Державна єдина хлібна інспекція управління 
Херсонського порту – 68  

Державна інспекція з визначення врожайності 
сільгоспкультур Херсонського міжрайону – 
142  

Державна комісія з сортовипробування 
сільськогосподарських культур СРСР – 138, 
277  

Державна комісія по сортовипробуванню 
бавовнику – 195  

Державна телерадіомовна компанія України – 182  
Державне підприємство «Аеропорт-Херсон»  

128  

Державне політичне управління УСРР – 51, 95  
Державний агропромисловий комітет УРСР – 156  

Державний архів Сиваського району – 332  
Державний архів Херсонської області – 195  
Державний банк СРСР – 293  
Державний заповідник «Асканія-Нова»  100 
Державний інспектор з визначення врожайності 
по Генічеському міжрайону УРСР – 142  

Державний комітет архівів України – 41, 195 
Державний комітет оборони – 153  
Державний комітет Ради Міністрів УРСР по 

кінематографії – 146  
Державний комітет СРСР по стандартах 

(Держстандарт СРСР) – 164  
Державний комітет України по нафті і газу – 139 
Державний плановий комітет СРСР – 165, 213, 

214, 215 
Державний племінний розплідник овець 

«Асканійський рамбуле» – 339  
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Державний трест залізних рудників 
«Кривбасруда»  338  

Дитячий табір ім. Гайдара Херсонського 
суднобудівного заводу – 275  

Дільничний наглядач Херсонського міського 
району радянської робітничо-селянської 
міліції – 137  

Дніпробуд – 278, 323  
Дніпровська гідроелектростанція – 129 
Дніпровська повітова сільськогосподарська 
секція – 59  

Дніпровська продовольча повітова управа – 54  
Дніпровська спілка кредитних і позичково-
ощадних товариств – 54  

Дніпровське басейнове управління – 222 
Дніпровське повітове відділення профспілки 
працівників комунального господарства – 202  

Дніпровське повітове відділення профспілки 
працівників медико-санітарної праці – 141  

Дніпровське повітове управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 54  

Дніпровське управління річкового пароплавства – 
53  

Дніпровський відділ охорони здоров'я водників – 
209, 231  

Дніпровський механічний завод – 278  
Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 72, 128  

Дніпровський повітовий відділ охорони здоров’я 
– 141  

Дніпровський повітовий відділ праці – 73  
Дніпровський повітовий відділ соціального 

забезпечення – 72  
Дніпровський повітовий військовий комісаріат – 

104  
Дніпровський повітовий особливий військово-

продовольчий комітет – 106, 107  
Дніпровський повітовий підвідділ ЗАГС – 128  
Дніпровський повітовий продовольчий комітет – 

106  
Дніпровський повітовий революційний комітет – 

54 
Дніпровський повітовий уповноважений 
державних земель і майна при Одеському 
губернському земельному управлінні – 54  

Дніпровсько-Бузька контора ресторанів і буфетів 
«Водресторан»  52  

Дніпровсько-Бузька районна спілка споживчих 
товариств – 52  

Дніпропетровська обласна контора 
«Укрплодоовоч»  98  

Дніпропетровська обласна партизанська комісія – 
90  

Дніпропетровське педагогічне училище – 272  

Дніпропетровський обласний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 95  

Дніпрянський державний лісорозсадник – 310  
Добровільне спортивне ордена Леніна товариство 

промкооперації «Спартак» – 196  
Добровільне спортивне товариство «Авангард» – 

58, 59  
Добровільне спортивне товариство «Буревісник» 

– 199, 200, 207  
Добровільне спортивне товариство «Іскра» – 207  
Добровільне спортивне товариство «Медик» – 

209, 210  
Добровільне спортивне товариство «Наука» – 211  
Добровільне товариство друзів хімічної оборони і 

хімічної промисловості СРСР («Доброхім») – 
110  

Добровільне товариство сприяння армії, авіації та 
флоту УРСР (ДТСААФ) – 286  

Добровільне товариство сприяння розвитку 
автомобільного транспорту, тракторної та 
дорожньої справи в СРСР («Автодор») – 44  

Добровільне товариство «Юний друг «Автодору» 
– 44  

Долматівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 81  

Другоолександрівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Дубоссарська гідроелектростанція – 278, 279 
 

Е 
Економічна рада РРФСР – 45  
 

Є 
Єкатерининська залізниця – 206  
Єлисаветградська поштово-телеграфна контора – 

280  
 

З 
Завод п/с 151 – 316  
Заводський комітет профспілки робітників і 
службовців МТС та земельних органів при 
Херсонському електрозаводі – 47  

Заводський комітет профспілки робітників 
машинобудування при Херсонському 
комбайновому заводі ім. Г.І.Петровського – 58  

Закритий робітничий кооператив при 
Херсонському електрозаводі – 47  

Закритий робітничий кооператив Херсонського 
заводу сільськогосподарського 
машинобудування ім. Г.І.Петровського – 44  

Закритий робітничий кооператив Херсонського 
ремонтно-тракторного заводу – 115  

«Запоріжсталь», завод – 129  
Запорізька губернська рада народного 

господарства – 97  
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Запорізька губернська спілка кооперативних 
товариств – 97  

Запорізька контрольно-насіннєва лабораторія – 66  
Запорізьке товариство зернових підприємств 

(періоду нацистської окупації) – 92  
Запорізький водно-санітарний район – 143  
Запорізький губернський виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 97  

Запорізький губернський військовий комісаріат – 
208  

Запорізький обласний земельний відділ – 66  
Запорізький обласний трест 

сільськогосподарського млинарства – 295  
Зеленівська лікарня (періоду нацистської 
окупації) – 92  

Зеленівський сільський комітет незаможних 
селян – 133  

Зеленотропинська насіннєва база (періоду 
нацистської окупації) – 90  

Земельне товариство «Атамань № 2», 
Другоолександрівська сільська управа 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 84  

Земельне товариство «Буг-Спиридонівка», 
Новоолександрівська сільська управа 
Каланчацького р-ну   (періоду нацистської 
окупації) – 85  

Золотобалківський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 132  

Золотобалківський волосний виконавчий комітет 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 133  

Золотобалківський волосний військовий 
комісаріат – 114  

Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) 
Нововоронцовської агроконтори (періоду 
нацистської окупації) – 77  

Золотобалківський сільський комітет 
незаможних селян – 114  

 
І 

Іванівська районна інформаційно-обчислювальна 
станція – 282  

Іванівська районна спілка споживчих товариств 
– 94  

Іванівська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 87  

Іванівське сільськогосподарське кредитно-
кооперативне товариство – 97  

Іванівський вальцювальний млин – 283  
Іванівський районний відділ державного 
забезпечення і побутового облаштування 
сімей військовослужбовців – 285  

Іванівський районний відділ соціального 
забезпечення – 282  

Іванівський районний земельний відділ – 57 
Інгулецька зрошувальна система – 149, 169 
Інспектор безпосередніх податків 389-ї дільниці 
Херсонського округу, м. Берислав – 144  

Інспектор лісів м. Олешки (періоду нацистської 
окупації) – 80  

Інспектура Державної комісії з 
сортовипробування сільгоспкультур по 
Херсонській області – 138  

Інспектура ЦСУ СРСР Калінінського району – 
292  

Інспекція з якості бавовни на Україні – 130  
Інспекція з якості бавовни СРСР – 130  

Інформаційний відділ при Херсонському 
губерніальному старості – 120  

 
К 

Каїрська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 76  

Каланчацька заготівельна контора (періоду 
нацистської окупації) – 88  

Каланчацька районна земельна управа (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Каланчацька районна особлива військово-
продовольча комісія – 106  

Каланчацька районна спілка споживчих 
товариств (періоду нацистської окупації) – 88  

Каланчацька районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 84, 85, 87  

Каланчацька сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Каланчацький волосний відділ праці – 73  
Каланчацький районний торговельний відділ 

«Кримспілки» (періоду нацистської окупації) – 
89 

Каланчацький рисовий завод – 211  
Каланчацький сільський революційний комітет – 

98  
Калініндорфська машинно-тракторна станція – 73  
Калініндорфське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 276  

Калінінська районна ветеринарна лікарня – 293  
Калінінська районна лікарня – 289  
Калінінська районна планова комісія – 288  
Калінінська районна прокуратура – 294  
Калінінська районна редакція газети «Колгоспна 
правда» – 290  

Калінінська районна спілка споживчих 
товариств – 302  

Калінінське відділення Державного банку СРСР – 
293  

Калінінське районне управління сільського 
господарства – 290  

Калінінське сільське споживче товариство – 302  
Калінінський дитячий будинок № 15 – 293  
Калінінський дитячий будинок № 6 – 293  
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Калінінський млин – 295  
Калінінський народний суд – 294  
Калінінський районний Будинок культури – 290  
Калінінський районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 292  

Калінінський районний відділ державного 
забезпечення і побутового облаштування 
сімей військовослужбовців – 292  

Калінінський районний відділ комунального 
господарства – 291  

Калінінський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 290  

Калінінський районний відділ МВС УРСР – 297  
Калінінський районний відділ народної освіти – 

289  
Калінінський районний відділ охорони здоров'я – 

289  
Калінінський районний відділ по будівництву в 
колгоспах – 291  

Калінінський районний відділ соціального 
забезпечення – 291  

Калінінський районний державний архів – 297  
Калінінський районний комітет Компартії 

України – 298  
Калінінський районний комітет у справах 
фізичної культури і спорту – 290  

Калінінський районний промисловий комбінат – 
294  

Калінінський районний фінансовий відділ – 289  
Кар’єрська семирічна школа – 336  
Кардашинське торфопідприємство – 322  
Касперівський сільський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 273  

Катеринівське сільськогосподарське кредитне 
товариство – 103  

Катеринославський губернський військовий 
комісаріат – 206 

Каховська вишукувальна експедиція «Укргідепу» 
– 278   

Каховська гідроелектростанція – 157, 167, 168, 
185, 230, 239, 279, 312, 318, 322, 323, 347 

Каховська державна станція з племінної роботи – 
149  

Каховська дорожньо-експлуатаційна дільниця 
№ 612 – 48  

Каховська експедиція «Гідроспецбуд», м. Нова 
Каховка – 279  

Каховська заготівельна контора – 280  
Каховська зрошувальна система – 152, 197  
Каховська міська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 348  
Каховська монтажна дільниця Українського 
республіканського тресту «Гідромонтаж» – 
279  

Каховська окружна управа (періоду нацистської 
окупації) – 88  

Каховська районна земельна управа (періоду 
нацистської окупації) – 133  

Каховська районна інспектура державної 
статистики – 354  

Каховська районна комісія по розслідуванню 
злочинів німецько-фашистських загарбників – 
133  

Каховська районна спілка споживчих товариств 
– 354  

Каховська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 88  

Каховське міське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 55  

Каховське районне відділення Херсонського 
окружного господарського банку (періоду 
нацистської окупації) – 94  

Каховське районне податкове бюро – 107  
Каховське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 127  

Каховське районне управління сільського 
господарства – 94  

Каховське субагентство зовнішньої торгівлі – 280  
Каховський бавовноочисний завод – 273  
Каховський базисний спиртовий склад – 276  
Каховський будівельний загін – 222  
Каховський гідровузол – 347  
Каховський завод електрозварювального 
обладнання – 343  

Каховський зоотехнічний технікум – 355  
Каховський міжрайонний філіал об'єднання 

«Укрм'ясо» – 276  
Каховський містечковий секретаріат профспілки 
робітників-металістів – 116  

Каховський міський фінансовий відділ – 347  
Каховський окружний комісар (періоду 

нацистської окупації) – 84 
Каховський пункт Радянсько-польського 
акціонерного торговельного товариства – 137  

Каховський районний відділ бавовництва – 350  
Каховський районний відділ народної освіти – 348  
Каховський районний військовий комісаріат – 

320  
Каховський районний груповий комітет 
профспілки працівників харчової і смакової 
промисловості – 202  

Каховський районний комітет допомоги 
голодуючим – 70  

Каховський районний фінансовий відділ – 347  
Каховський ремонтно-механічний завод – 278  
Качкарівська поштово-телеграфна контора – 280  
Качкарівська районна комісія незаможних селян 

– 113  
Качкарівська районна комісія по боротьбі з 

наслідками голоду – 47 
Качкарівська районна комісія у справах колишніх 
червоногвардійців і червоних партизанів – 202  
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Качкарівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 86  

Качкарівське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 56  

Качкарівський волосний комітет незаможних 
селян – 114  

Качкарівський районний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 207  

Качкарівський районний інспектор державного 
страхування – 143  

Качкарівський районний комітет взаємної 
допомоги – 68  

Качкарівський районний комітет профспілки 
радянських і торгівельних службовців – 208  

Качкарівський районний торговельний відділ – 89  
Келегейський сільський революційний комітет – 

107  
Керменчицька сільська управа (періоду 

нацистської окупації) – 84  
Київська обласна робітничо-селянська інспекція 

Дніпра та Бугу – 279  
Київська партизанська комісія – 142 
Київський військовий округ – 69  
Київський кооперативно-книгарський технікум – 

43  
Кінотеатр «Шумен», м. Херсон – 117  
Князе-Григорівська сільська поліція (періоду 
нацистської окупації) – 95  

Козачелагерське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 125  

Колгосп «1 Травня», Новозбур’ївська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «1 Травня», Новотроїцька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «1 Травня», Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп «1 Травня», Чулаківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «3-й вирішальний», Першотравнева 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «3-й вирішальний», Сергіївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «12-річчя Жовтня», Голопристанська 
міськрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «20 років Жовтня», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 118  

Колгосп «20 років Жовтня», Чкаловська сільрада 
Калінінського р-ну – 300  

Колгосп «ІІІ Інтернаціонал», Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 57  

Колгосп «Авангард», Бехтерська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Авангард», Калінінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Агрокультура», Новозбур’ївська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Батьківщина», Новознаменська 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Батьківщина», Чорноморівська 
сільрада Каховського р-ну – 350 

Колгосп «Більшовик», Великолепетиська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 248 

Колгосп «Більшовик», Дніпрянська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 248  

Колгосп «Більшовик», Зеленівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249 

Колгосп «Більшовик», Козачелагерська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Більшовик», Любимівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Більшовик», Новоблаговіщенська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Більшовик», Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103 

Колгосп «Весела праця», Кіровська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Виноградний клин», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 100 

Колгосп «Вільна праця», Борисівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283 

Колгосп «Вільна праця», Ворошиловська сільрада 
Калінінського р-ну – 300  

Колгосп «Вільне», Новоіванівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Вільний степ», Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Вогник», Зеленівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Воля», Старозбур’ївська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Восход», Миколаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Вперед», Воскресенівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283 

Колгосп «Вперед», Краснозам’янська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Вперед», Нововасилівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «До кращого життя», Облойська 
сільрада Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «До соціалізму», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 301 

Колгосп «Друг рад», Новогреднєвська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Друга п’ятирічка», Новосеменівська 
сільрада Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Дружба», Горностаївська селищна 
рада Горностаївського р-ну – 224 

Колгосп «Дружба», Зеленівська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Дружба», Попелацька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267 
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Колгосп «Дружба», Тарасівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Дружний рибалка» (риболовецький), 
Ушкальська сільрада Верхньорогачицького р-
ну – 332 

Колгосп «Жовтень», Дмитрівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283 

Колгосп «Жовтень», Новодмитрівська сільрада 
Іванівського р-ну – 285  

Колгосп «Жовтень», Хрущовська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Жовтень», Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Жовтнева перемога», Василівська 
сільрада Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Жовтнева революція», Цюрупинська 
селищна рада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Жовтневий», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Жовтневий хлібороб», Семенівська 
сільрада Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Заможне життя», Гладківська 
сільрада Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Облойська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Острівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Заповіт Шевченка», Новофедорівська 
сільрада Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Запорожець», Новоіванівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Запорожець», Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Зелений гай», Горностаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Зірка», Костогризівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Змагатель», Малокаховська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Зоря», Зеленівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Зоря», Олександрівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Зоря», Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Зоря комунізму», Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Індустрія», Вознесенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп «Іскра», Куйбишевська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Іскра», Трудова сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Іскра», Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Іскра», Щорсівська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Колективна праця», Софіївська 
сільрада Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Комінтерн», Краснозам’янська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Комуна степу», Червонопрапорна 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Комунар», Запорізька сільрада 
Великолепетиського р-ну – 248  

Колгосп «Комунар», Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Комунар», Рубанівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Комуніст», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330 

Колгосп «Комуніст», Громівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Комуніст», Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Культперемога», Козачелагерська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Ленінський шлях», Великокопанівська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 259  

Колгосп «Мирна праця», Василівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «МОДР», Підстепненська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Молода гвардія», Катеринівська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Молот», Катеринівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Нова праця», Стокопанівська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Нове життя», Горностаївська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Нове життя», Дмитрівська сільрада 
Каховського р-ну – 348  

Колгосп «Нове життя», Затиська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Нове життя», Новоолексіївська 
селищна рада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Нове життя», Петропавлівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225 

Колгосп «Нове життя», Рибальченська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Нове життя», Цюрупинська селищна 
рада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Нове життя», 
Червоноблагодатненська сільрада 
Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Новий Азов», Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Новий будівельник», Фрунзенська 
сільрада Іванівського р-ну – 285  

Колгосп «Новий світ», Новорепівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Новий труд», Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100  
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Колгосп «Новий хлібороб», Любимівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Новий шлях», Новолагерська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314 

Колгосп «Новий шлях», Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Оборона країни», Новоукраїнська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп «П’ятирічка», Зеленівська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «П’ятирічка», Костогризівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Пам’ять Леніна», Олексіївська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Пам’ять Леніна», Петропавлівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Пам'ять Ілліча», Новомаячківська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп «Паризька комуна», Сиваська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Передовик», Солонцівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Перемога», Благодатненська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Перемога», Великоблаговіщенська 
сільрада Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Перемога» (риболовецький), Генічеська 
міськрада Генічеського р-ну 

Колгосп «Перемога», Малокардашинська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Перемога», Миколаївська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Перемога», Трудова сільрада 
Верхньорогачицького р-ну 

Колгосп «Перемога», Успенівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Перемога», Федорівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Перемога», Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Переможна хвиля», Козачелагерська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Перша п’ятирічка», 
Великокардашинська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Перша пролетарка», Пролетарська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Першотравневий», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Південний степ», Нововасилівська 
сільрада Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Піонер», Шолом-Алейхемівська 
сільрада Калінінського р-ну – 302  

Колгосп «Політвідділ», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп «Політвідділ», Любимо-Павлівська 
сільрада Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Прапор соціалізму», Новогреднєвська 
сільрада Калінінського р-ну – 301 

Колгосп «Праця комунарів», Малолепетиська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Праця хлібороба», Новоолексіївська 
селищна рада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Прогрес», Каїрська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Прогрес», Миколаївська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Прогрес», Нижньорогачицька сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Прогрес», Новотроїцька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Пролетар», Бехтерська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Пролетар», Першотравнева сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Пролетарська праця», Бехтерська 
сільрада Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Промінь», Козачелагерська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп «Профінтерн», Каїрська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Профінтерн», Новотроїцька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Раденськ», Раденська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп «Рассвет Юга», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Революційна хвиля» (риболовецький), 
Генічеська міськрада Генічеського р-ну – 100  

Колгосп «Революція» (риболовецький), 
Ушкальська сільрада Верхньорогачицького р-
ну – 332  

Колгосп «Робітник», Дружбівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Робітник», Старокардашинська 
сільрада Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Ройтер штерн», Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100 

Колгосп «Росія», Верхньорогачицька сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп «Росія», Каїрська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224 

Колгосп «Росія», Новосеменівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284 Колгосп «Росія», 
Новотроїцька сільрада Новотроїцького р-ну – 
284  

Колгосп «Рот фронт», Георгіївська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Рух до комуни», Новофедорівська 
сільрада Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Світле життя», Міжлуцька сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Світле життя», Новогреднєвська 
сільрада Калінінського р-ну – 301  
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Колгосп «Свобода», Вознесенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп «Своя праця», Новогреднєвська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Селянин», Великолепетиська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 248  

Колгосп «Селянська газета», Успенівська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп «Серп і молот», Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп «Серп і молот», Шолом-Алейхемівська 
сільрада Калінінського р-ну – 302  

Колгосп «Соціалістичний шлях», Атаманівська 
сільрада Генічеського р-ну – 100  

Колгосп «Соцперебудова», Щорсівська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Спільна праця хлібороба», Щорсівська 
сільрада Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Спільна сила», Білоцерківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 313  

Колгосп «Сталінська конституція», Чорнянська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп «Степовик», Острівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Схід», Рубанівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Таврія», Великоблаговіщенська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Таврія», Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Таврія», Новомихайлівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Труд», Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп «Труд селянина», Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Трудовик», Малолепетиська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Трудовик», Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Україна», Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп «Україна», Ольгинська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Україна», Трудова сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Українець», Дружбівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Українець», Катеринівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Український робітник», 
Новосеменівська сільрада Іванівського р-ну – 
284  

Колгосп «Хвиля революції», Генічеська міськрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп «Хвиля революції» (риболовецький), 
Голопристанська сільрада Голопристанського 
р-ну – 243  

Колгосп «Червона зірка», Куйбишевська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Червона зірка», Малокопанівська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Червона зірка», Новозбур’ївська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Червона Україна», Кіровська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Червона Україна», Цюрупинська 
селищна рада Цюрупинського р-ну – 262  

Колгосп «Червона хвиля», Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп «Червона хвиля», Щорсівська сільрада 
Генічеського р-ну – 103 

Колгосп «Червона», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп «Червоний берег», Софіївська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Червоний боєць», Воскресенська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Червоний велетень», Новопокровська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Червоний велетень», Трудова сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 332  

Колгосп «Червоний гончар», Атаманівська 
сільрада Генічеського р-н – 100  

Колгосп «Червоний Жовтень», Загорянівська 
сільрада Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Червоний Жовтень», Малолепетиська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Червоний Жовтень», Новозбур’ївська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Червоний Жовтень», Петропавлівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Червоний Жовтень», Рубанівська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Червоний інтенсивник», 
Козачелагерська сільрада Цюрупинського р-ну 
– 260  

Колгосп «Червоний колос», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп «Червоний лан», Пам’ятнянська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Червоний маяк», Бобровокутська 
сільрада Калінінського р-ну – 300  

Колгосп «Червоний маяк», Новомиколаївська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Червоний маяк», Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Червоний орач», Миколаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп «Червоний партизан», Гладківська 
сільрада Голопристанського р-ну – 241  
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Колгосп «Червоний партизан», Горностаївська 
селищна рада Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Червоний партизан», Новоіванівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Червоний Перекоп», Зеленівська 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп «Червоний прапор», Громівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Червоний прапор», Зеленівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Червоний прапор», Князе-Григорівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Червоний прапор», Краснозам’янська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп «Червоний прапор», Миколаївська 
сільрада Генічеського р-ну – 100  

Колгосп «Червоний прапор», Новосеменівська 
сільрада Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Червоний прапор», Сокологірненська 
сільрада Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Червоний прапор», Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Червоний прапор», Червонопрапорна 
сільрада Генічеського р-ну – 103  

Колгосп «Червоний прогрес», Воскресенівська 
сільрада Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Червоний прогрес», Нововасилівська 
сільрада Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Червоний промінь», Новотимофіївська 
сільрада Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Червоний робітник», Воскресенівська 
сільрада Іванівського р-ну – 283  

Колгосп «Червоний робітник», Новотроїцька 
сільрада Новотроїцького р-ну – 267 

Колгосп «Червоний степ», Бехтерська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп «Червоний степ», Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп «Червоний фронт», Ольгинська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Червоний шлях», Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп «Червоний шлях», Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп «Червоні сходи», Великокопанівська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 259  

Колгосп «Широкий степ», Петропавлівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп «Шлях до комунізму», Воскресенська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Шлях до комунізму», Князе-
Григорівська сільрада Горностаївського р-ну – 
225  

Колгосп «Шлях до комунізму», Пам’ятнянська 
сільрада Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп «Шлях до соціалізму», 
Великоблаговіщенська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224 

Колгосп «Шлях до соціалізму», Калінінська 
сільрада Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Шлях до соціалізму», Сталінська 
сільрада Генічеського р-ну -102  

Колгосп «Шлях Ілліча», Горностаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп «Шлях Ілліча», Сокологірненська 
сільрада Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Шлях Леніна», Калінінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп «Шлях Леніна», Рубанівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп «Шлях ленінізму», Стокопанівська 
сільрада Генічеського р-ну – 102  

Колгосп «Шлях свободи», Зеленівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп «Шлях хлібороба», Семенівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп «Юний орач», Горностаївська селищна 
рада Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп «Ясна поляна», Червонопрапорна 
сільрада Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. 1 Травня, Каїрська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп ім. 1 Травня, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. 8 Березня, Іванівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. 8 Березня, Петропавлівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. 26 бакинських комісарів, 
Новотроїцька сільрада Новотроїцького р-ну – 
267  

Колгосп ім. 51-ї Перекопської дивізії, Озерянська 
сільрада Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. 61 загиблого комісара, Новотроїцька 
сільрада Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп ім. ІІ Інтернаціоналу (риболовецький), 
Князе-Григорівська сільрада Горностаївського 
р-ну – 225  

Колгосп ім. ХVІІ партз’їзду, Громівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. ХVІІ партз’їзду, Князе-Григорівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. ХVІІ партз’їзду, Новоскадовська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260 

Колгосп ім. XVII партз’їзду, Червоногвардійська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. XVII партконференції, Чкаловська 
сільрада Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. ХVІІІ партз’їзду, Бехтерська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. XVIІI партз’їзду, Куйбишевська 
сільрада Калінінського р-ну – 301 
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Колгосп ім. ХІХ партз’їзду, 
Великоблаговіщенська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп ім. ХІХ партз’їзду, Рубанівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп ім. ХХ партз’їзду, Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. ХХ партз’їзду, Катеринівська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп ім. ХХІ з’їзду КПРС, Горностаївська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Андре Марті, Захарівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Андре Марті, Солонцівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Андре Марті, Чулаківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Андрєєва, Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп ім. Андрєєва, Нововасилівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Бахтурова, Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Будьонного, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. Будьонного, Дмитрівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп ім. Будьонного, Іванівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Будьонного, Каїрська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп ім. Будьонного, Любимівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Будьонного, Львівська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Будьонного, Миколаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Будьонного, Новолагерська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Будьонного, Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Воровського, Малолепетиська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249 

Колгосп ім. Ворошилова, Великокопанівська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Ворошилова, Вознесенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Ворошилова, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Ворошилова, Ворошиловська сільрада 
Калінінського р-ну – 300  

Колгосп ім. Ворошилова, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. Ворошилова, Іванівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Ворошилова, Каховська міськрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Ворошилова, Кіровська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Ворошилова, Ленінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Ворошилова, Нижньорогачицька 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Ворошилова, Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Ворошилова, Новоскадовська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Ворошилова, Петропавлівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Ворошилова, Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Горького, Воскресенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Горького, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. Горького, Підстепненська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Горького, Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп ім. Дем’яна Бідного, Трудова сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 332  

Колгосп ім. Дзержинського, Катеринівська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп ім. Дзержинського, Нижньорогачицька 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Димитрова, Ворошиловська сільрада 
Калінінського р-ну – 300  

Колгосп ім. Димитрова, Каховська міськрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Димитрова, Малокопанівська 
сільрада Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Димитрова, Новоєлизаветівська 
сільрада Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Димитрова, Новотроїцька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп ім. Драгоманова, Стокопанівська 
сільрада Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Енгельса, Заводівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп ім. Енгельса, Костянтинівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Енгельса, Михайлівська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Жданова, Білоцерківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 313  

Колгосп ім. Жданова, Дружбівська сільрада 
Іванівського р-ну – 283  

Колгосп ім. Жданова, Каховська міськрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Жданова, Новопокровська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Жовтневої революції, Новотроїцька 
сільрада Новотроїцького р-ну – 267  
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Колгосп ім. Ілліча, Костогризівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Кагановича, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Кагановича, Дмитрівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Кагановича, Ленінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301 

Колгосп ім. Кагановича, Новоіванівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Кагановича, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Кагановича, Хрущовська сільрада 
Калінінського р-ну – 301 

Колгосп ім. Кагановича, Шолом-Алейхемівська 
сільрада Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. Калініна, Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп ім. Калініна, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Калініна, Дніпрянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 313  

Колгосп ім. Калініна, Долматівська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Калініна, Наталівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Калініна, Новоіванівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Калініна, Олександрівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп ім. Калініна, Подокалинівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Калініна, Стокопанівська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Карла Маркса, Карло-Марксівська 
сільрада Калінінського р-ну – 261  

Колгосп ім. Карла Маркса, Михайлівська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Карла Маркса, Самійлівська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Карла Маркса, Софіївська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Карла Маркса, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Карла Маркса, Тарасівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261 

Колгосп ім. Кірова, Вознесенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Кірова, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 264  

Колгосп ім. Кірова, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Кірова, Малолепетиська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп ім. Кірова, Новоукраїнська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Кірова, Петропавлівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Кірова, Подокалинівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Кірова, Пролетарська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Кірова, Трохимівська сільрада 
Іванівського р-ну – 285  

Колгосп ім. Кірова, Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Кірова, Червонопрапорна сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Комінтерну, Новолагерська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Комінтерну, Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 102 

Колгосп ім. Комінтерну, Олександрівська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп ім. Комінтерну, Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп ім. Комінтерну, Шолом-Алейхемівська 
сільрада Калінінського р-ну – 302 

Колгосп ім. Комуністичного інтернаціоналу 
молоді, Каїрська сільрада Горностаївського р-
ну – 225  

Колгосп ім. Котовського, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Котовського, Любимівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Котовського, Цюрупинська селищна 
рада Цюрупинського р-ну – 262  

Колгосп ім. Крупської, Любимівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Куйбишева, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Куйбишева, Ленінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Куйбишева, Рубанівська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп ім. Куйбишева, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Леніна, Бериславська вол. – 125  
Колгосп ім. Леніна, Громівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Леніна, Іванівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Леніна, Князе-Григорівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Леніна, Ленінська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Леніна, Наталівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Леніна, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Леніна, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  
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Колгосп ім. Леніна, Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Леніна, Раденська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Леніна, Тарасівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Леніна, Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 285  

Колгосп ім. Леніна, Червоноблагодатненська 
сільрада Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Леніна, Червоногвардійська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314 

Колгосп ім. Леніна, Чулаківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Леніна, Шотівська сільрада 
Іванівського р-ну – 285  

Колгосп ім. Ленінського комсомолу, Іванівська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 266 

Колгосп ім. Литвинова, Дніпрянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 313  

Колгосп ім. Литвинова, Подокалинівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Максима Горького, Георгіївська 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Маленкова, Великокардашинська 
сільрада Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. Маленкова, Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Маленкова, Петропавлівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Маленкова, Чорнянська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 315  

Колгосп ім. Мічуріна, Першотравнева сільрада 
Іванівського р-ну – 285  

Колгосп ім. Мічуріна, Хрущовська сільрада 
Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. Молотова, Великоблаговіщенська 
сільрада Горностаївського р-ну – 224 

Колгосп ім. Молотова, Великокопанівська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 259 

Колгосп ім. Молотова, Воскресенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Молотова, Долматівська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Молотова, Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Молотова, Іванівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Молотова, Миколаївська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249  

Колгосп ім. Молотова, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Молотова, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Молотова, Новоукраїнська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Молотова, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Молотова, Чкаловська сільрада 
Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. Орджонікідзе, Костогризівська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Орджонікідзе, Червоногвардійська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Паризької комуни, Князе-
Григорівська сільрада Горностаївського р-ну – 
225  

Колгосп ім. Петровського, Великолепетиська 
сільрада Великолепетиського р-ну – 248  

Колгосп ім. Петровського, Ворошиловська 
сільрада Калінінського р-ну – 300  

Колгосп ім. Петровського, Горностаївська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Петровського, Заводівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 224  

Колгосп ім. Петровського, Миколаївська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп ім. Петровського, Новомаячківська 
сільрада Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Петровського, Сагівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Петровського, Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Пушкіна, Каховська міськрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Рози Люксембург, Новогригорівська 
сільрада Генічеського р-ну – 101 

Колгосп ім. РСЧА, Карло-Марксівська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Свердлова, Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп ім. Спартака, Маринська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225 

Колгосп ім. Сталіна, Верхньорогачицький р-н – 
326  

Колгосп ім. Сталіна, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Сталіна, Громівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Сталіна, Миколаївська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 250  

Колгосп ім. Сталіна, Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп ім. Сталіна, Нижньорогачицька сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Сталіна, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Сталіна, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Сталіна, Новотроїцька сільрада 
Новотроїцького р-ну – 267  

Колгосп ім. Сталіна, Новоукраїнська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  
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Колгосп ім. Сталіна, Ольгинська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Сталіна, Пам’ятнянська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Сталіна, Подокалинівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Сталіна, Семенівська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Сталіна, Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Сталіна, Тарасівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Сталіна, Хрущовська сільрада 
Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. Стаханова, Олексіївська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Суворова, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Суворова, Новогреднєвська сільрада 
Калінінського р-ну – 301  

Колгосп ім. Суворова, Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Тельмана, Долматівська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Тельмана, Софіївська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Тельмана, Старомаленківська 
сільрада Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Тельмана, Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Фрунзе, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265 

Колгосп ім. Фрунзе, Гладківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 242  

Колгосп ім. Фрунзе, Князе-Григорівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Фрунзе, Малолепетиська сільрада 
Великолепетиського р-ну – 249 

Колгосп ім. Фрунзе, Фрунзенська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Фрунзе, Червоногвардійська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Хрущова, Бехтерська сільрада 
Голопристанського р-ну – 241  

Колгосп ім. Хрущова, Ворошиловська сільрада 
Калінінського р-ну – 300  

Колгосп ім. Хрущова, Горностаївська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Хрущова, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Хрущова, Петропавлівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 226  

Колгосп ім. Хрущова, Солонцівська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Хрущова, Щорсівська сільрада 
Генічеського р-ну – 103  

Колгосп ім. Цюрупи, Цюрупинська селищна рада 
Цюрупинського р-ну – 262  

Колгосп ім. Чагіна, Миколаївська сільрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп ім. Чапаєва, Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп ім. Чапаєва, Воскресенська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Чапаєва, Козачелагерська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Чапаєва, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101 

Колгосп ім. Чапаєва, Софіївська сільрада 
Каховського р-ну – 349  

Колгосп ім. Чапаєва, Хрущовська сільрада 
Калінінського р-ну – 302  

Колгосп ім. Чапаєва, Чулаківська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Челюскіна, Генічеська міськрада 
Генічеського р-ну – 100  

Колгосп ім. Чкалова, Бабинська сільрада 
Верхньорогачицького р-ну – 330  

Колгосп ім. Чкалова, Козачелагерська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 260  

Колгосп ім. Чкалова, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Чкалова, Чкаловська сільрада 
Калінінського р-ну – 101  

Колгосп ім. Шевченка, Білоцерківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 313  

Колгосп ім. Шевченка, Верхньорогачицька 
сільрада Верхньорогачицького р-ну – 331  

Колгосп ім. Шевченка, Володимиро-Іллінська 
сільрада Новотроїцького р-ну – 265  

Колгосп ім. Шевченка, Іванівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Шевченка, Костянтинівська сільрада 
Горностаївського р-ну – 225  

Колгосп ім. Шевченка, Новогригорівська сільрада 
Генічеського р-ну – 101  

Колгосп ім. Шевченка, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Шевченка, Новорепівська сільрада 
Новотроїцького р-ну – 266  

Колгосп ім. Шевченка, Раденська сільрада 
Цюрупинського р-ну – 261  

Колгосп ім. Шевченка, Сталінська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  

Колгосп ім. Щорса, Нововасилівська сільрада 
Іванівського р-ну – 284  

Колгосп ім. Щорса, Новомаячківська сільрада 
Новомаячківського р-ну – 314  

Колгосп ім. Щорса, Облойська сільрада 
Голопристанського р-ну – 243  

Колгосп ім. Щорса, Озерянська сільрада 
Генічеського р-ну – 102  
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Командування Південного військового округу 
(періоду нацистської окупації) – 120  

Командуючий групою військ Херсонського 
напрямку – 104  

Командуючий морськими і річковими силами 
Південно-Західного фронту – 104  

Командуючий Чорноморським флотом – 60  
Комендант порту Скадовськ – 210  
Комендант станції м. Херсон – 273  
Комісар м. Херсон (штадткомісар) (періоду 
нацистської окупації) – 120, 121, 145  

Комісія з розслідування злочинів німецько-
фашистських загарбників на території 
Чаплинського району – 93  

Комісія з розслідування злочинів німецько-
фашистських загарбників на території 
Іванівського і Нижньосірогозького районів – 
94  

Комітет з фізичної культури і спорту при Раді 
Міністрів СРСР – 192  

Комітет оборони Одеського військового округу – 
273  

Комітет по радіомовленню і телебаченню при 
Раді Міністрів УРСР – 182  

Комітет профспілки радянських працівників при 
Херсонській повітовій особливій військово-
продовольчій комісії – 144  

Комітет у справах архітектури при РНК УРСР – 
323  

Комітет у справах вищої школи при РНК СРСР – 
60, 278 

Комітет у справах друку при Раді Міністрів СРСР 
– 179  

Комітет у справах кінематографії при Раді 
Міністрів СРСР – 179  

Комітет у справах культурно-просвітніх установ 
при РНК/Раді Міністрів УРСР – 180, 200  

Комітет у справах мистецтв при Раді Міністрів 
УРСР – 322  

Комітет у справах мір і вимірювальних приладів 
при РНК/ВРНГ СРСР – 67  

Контора матеріально-технічного постачання 
Херсонського обласного дорожнього відділу 
(облдорпостач) – 176  

Копанівське лісництво (періоду нацистської 
окупації) – 82  

Костромське волосне земство – 115  
Костромський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 115  

Кочубеївська волосна посівна комісія – 55  
Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 55  

Крайове бюро профспілок – 109  
Красненська школа – 326  
Краснознам’янська зрошувальна система – 150  

Краснянське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 57  

Криворізька повітова економічна нарада – 71  
Криворізьке повітове політичне бюро – 104  
Криворізький повітовий земельний відділ – 71  
«Кримспілка» (періоду нацистської окупації) – 89  
Кримська армія (вермахт) – 75  
Кримська обласна насіннєва контора (періоду 

нацистської окупації) – 90  
Кримське обласне управління місцевої 

промисловості – 194  
Кримський лісовий розсадник – 63  
Курорт «Гопри» – 245  
 

Л 
Ленінградська партизанська комісія – 142  
Лікарня Каховського бавовняного радгоспу № 2 – 

304  
Лінійний відділ Південного округу шляхів 

сполучення – 70  
Любимівська дільниця по здачі шкіри 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 74  

Любомирське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 126  

Львівська державна однорічна зоологічно-
ветеринарна школа – 293  

Львівське сільське споживче товариство – 302  
 

М 
Малокопанівське сільське споживче товариство – 

136 
Малоолександрівський сільський комітет 
незаможних селян – 69  

Маринська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 77  

Мелітопольська міжрайонна контора 
«Укрплодоовоч» – 97, 98 

Мелітопольська насіннєва контора (періоду 
нацистської окупації) – 90  

Мелітопольська окружна партизанська комісія – 
91  

Мелітопольська окружна планова комісія – 45  
Мелітопольська окружна спілка зернової 

кооперації – 97 
Мелітопольська окружна спілка споживчих 

товариств – 97  
Мелітопольська окружна страхова каса – 100  
Мелітопольська повітова військова нарада – 69 
Мелітопольська скотарсько-молочарська спілка – 

98  
Мелітопольська спілка сільськогосподарської 

кредитної кооперації – 99  
Мелітопольське окружне земельне управління – 

99  
Мелітопольське окружне товариство взаємного 

кредиту – 45 
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Мелітопольський окружний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 99  

Мелітопольський окружний фінансовий відділ – 
45 

Микільське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 142  

Миколаївська губернська надзвичайна комісія по 
боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та 
посадовими злочинами – 104  

Миколаївська губернська надзвичайна санітарна 
комісія – 143  

Миколаївська дільниця охорони здоров'я водних 
шляхів – 143  

Миколаївська обласна контора «Заготскот» 
(періоду нацистської окупації) – 88  

Миколаївська обласна контора 
«Заготтваринсировина» (періоду нацистської 
окупації) – 90  

Миколаївська обласна контора 
«Сільгосппостачання» – 49  

Миколаївська окружна контора заготівель і збуту  
(періоду нацистської окупації) – 86  

Миколаївська партизанська комісія – 142  
Миколаївська поштово-телеграфна контора – 280 
Миколаївська районна контора Держторгу УСРР 

– 136  
Миколаївське агентство зовнішньої торгівлі – 280  
Миколаївське губернське відділення профспілки 

працівників медико-санітарної праці – 141  
Миколаївське губернське управління карного 

розшуку – 122, 127 
Миколаївське губернське управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 122  
Миколаївське обласне управління місцевої 

промисловості – 194  
Миколаївське обласне управління у справах 

літератури та видавництв – 120  
Миколаївське обласне управління шовківництва і 
тутівництва (періоду нацистської окупації) – 
88  

Миколаївський будівельний трест – 158  
Миколаївський виноробний трест – 157  
Миколаївський генералкомісар (періоду 

нацистської окупації) – 88, 89, 119, 121 
Миколаївський губернський виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 59, 69, 125, 
134, 144, 280 

Миколаївський губернський відділ військово-
продовольчого постачання – 108  

Миколаївський губернський відділ народного 
зв’язку – 280  

Миколаївський губернський відділ профспілки 
працівників комунального господарства – 202  

Миколаївський губернський відділ юстиції – 59  

Миколаївський губернський комітет допомоги 
голодуючим – 59 

Миколаївський губернський кооперативний 
відділ – 144  

Миколаївський губернський продовольчий 
комітет – 106, 144 

Миколаївський обласний автотранспортний трест 
– 43 

Миколаївський обласний військовий комісаріат – 
319, 320 

Миколаївський обласний фінансовий відділ – 201  
Миколаївський районний комітет профспілки 

робітників-металістів – 116  
Миколаївський суднобудівний завод ім. Носенка 

– 316  
Міжнародна організація допомоги борцям 

революції – 130  
Міністерство автомобільного транспорту і 

шосейних доріг СРСР – 311  
Міністерство автомобільного транспорту і 

шосейних доріг УРСР – 174 
Міністерство автомобільного транспорту УРСР – 

182  
Міністерство бавовництва СРСР – 130  
Міністерство бавовництва УРСР – 141  
Міністерство будівництва електростанцій СРСР – 

279  
Міністерство будівництва СРСР – 136  
Міністерство важкого машинобудування СРСР – 

206  
Міністерство виробництва та заготівель 

сільськогосподарських продуктів УРСР – 165  
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти 

СРСР – 60  
Міністерство вищої освіти СРСР – 60  
Міністерство військово-морського флоту СРСР – 

60  
Міністерство внутрішньої торгівлі СРСР – 58  
Міністерство державного контролю СРСР – 49, 

105 
Міністерство електростанцій СРСР – 278  
Міністерство енергетики і електрифікації УРСР – 

108  
Міністерство заготівель СРСР – 108, 117, 165, 

192, 226, 246, 247, 292, 309, 325, 338  
Міністерство заготівель УРСР – 108, 176, 211, 338 
Міністерство зв'язку СРСР – 163, 176, 177  
Міністерство зв'язку УРСР – 163, 176, 177 
Міністерство земельних справ УНР – 137  
Міністерство землеробства Тимчасового уряду – 

137  
Міністерство землеробства УРСР – 313  
Міністерство кінематографії УРСР – 337  
Міністерство комунального господарства УРСР – 

56, 259, 322, 352 
Міністерство культури УРСР – 61, 62, 200  
Міністерство легкої промисловості СРСР – 50  
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Міністерство легкої промисловості УРСР – 50  
Міністерство лісової, целюлозно-паперової та 

деревообробної промисловості УРСР – 47  
Міністерство місцевої паливної промисловості 

УРСР – 322  
Міністерство місцевої промисловості УРСР – 159  
Міністерство морського флоту СРСР – 222 
Міністерство м'ясної і молочної промисловості 

СРСР – 206, 222, 235  
Міністерство м'ясної і молочної промисловості 

УРСР – 161, 162, 201  
Міністерство нафтової промисловості УРСР – 279  
Міністерство нафтохімічної промисловості СРСР 

– 139, 141  

Міністерство освіти УРСР – 248, 258, 272, 286 
Міністерство охорони здоров’я СРСР – 63  
Міністерство охорони здоров’я УРСР – 154, 227, 

262  
Міністерство промислових товарів УРСР – 126  
Міністерство промислових товарів широкого 

вжитку СРСР – 126, 320  
Міністерство промислового будівництва УРСР – 

254  
Міністерство промисловості будівельних 

матеріалів УРСР – 250, 251, 252  
Міністерство радгоспів СРСР – 58, 208, 253 
Міністерство радгоспів УРСР – 119, 130  

Міністерство рибного господарства СРСР – 60  
Міністерство рибної промисловості СРСР – 60, 

253 
Міністерство рибної промисловості УРСР – 239  
Міністерство сільського господарства СРСР – 57, 

65, 138, 151 
Міністерство сільського господарства України – 

165  
Міністерство сільського господарства УРСР – 150  
Міністерство соціального забезпечення УРСР – 

69  
Міністерство статистики України – 184  
Міністерство суднобудівної промисловості СРСР 

– 235, 236, 274  
Міністерство текстильної промисловості СРСР – 

93, 149 
Міністерство текстильної промисловості УРСР – 

126  
Міністерство технічних культур СРСР – 336  
Міністерство технічних культур УРСР – 313  
Міністерство торгівлі УРСР – 155, 269, 270 
Міністерство транспортного і важкого 

машинобудування СРСР – 58 
Міністерство транспорту УРСР – 182  
Міністерство трудових резервів СРСР – 66  
Міністерство фінансів СРСР – 53, 146, 181  
Міністерство фінансів УРСР – 172, 183, 184, 202, 

204, 277 
Міністерство харчової промисловості СРСР – 312  

Міністерство харчової промисловості УРСР – 95, 
157, 295, 342  

Міністерство хлібопродуктів УРСР – 165  
Міністерство юстиції СРСР – 164  
Міністерство юстиції УРСР – 164, 254  
Міністр фінансів Рейхскомісаріату Україна 

(періоду нацистської окупації) – 87  
Місія Нансена – 47  
Місцевий комітет профспілки працівників 
державної торгівлі при Херсонській 
міжрайонній спілці промислово-
кооперативних товариств – 49 

Місцевий комітет профспілки працівників 
кооперації і державної торгівлі при 
закритому робітничому кооперативі 
Херсонського ремонтно-тракторного заводу – 
115  

Місцевий комітет профспілки працівників 
медико-санітарної праці при Херсонській 
психіатричній лікарні – 143 

Місцевий комітет профспілки працівників 
медико-санітарної праці Херсонських установ 
Чорноморського медико-санітарного 
управління – 143 

Місцевий комітет профспілки працівників 
промислової кооперації при Херсонській 
транспортній конторі – 69 

Місцевий комітет профспілки працівників рибної 
промисловості при Херсонській міжрайонній 
спілці риболовецької споживчої кооперації – 
45  

Місцевий комітет профспілки радянських і 
торговельних службовців при Херсонському 
окружному відділі праці – 110 

Місцевий комітет профспілки радянських і 
торговельних службовців при Херсонській 
окружній касі соціального страхування – 111 

Місцевий комітет профспілки радянських і 
торговельних службовців при Херсонському 
відділенні «Дніпробугу» – 136  

Місцевий комітет профспілки робітників 
земельних органів при Херсонському міському 
земельному відділі – 48  

Млин № 67, с. Петрівка Сиваського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 92  

Московське відділення «Дніпробуду» – 278  
Музиківська сільська управа (періоду нацистської 

окупації) – 125  
Музиківське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 125   

Музиківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 116  

Музиківський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 116  
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Н 
Надзвичайний уповноважений з постачання 

Червоної армії і флоту – 69  
Народний Комісаріат важкої промисловості СРСР 

– 58  
Народний Комісаріат внутрішніх справ УСРР – 

48, 51, 82, 104, 121, 122, 123, 127, 134, 135, 
195, 320 

Народний Комісаріат внутрішньої торгівлі СРСР 
– 52   

Народний Комісаріат внутрішньої торгівлі УСРР 
– 53, 114  

Народний Комісаріат водного транспорту СРСР – 
53  

Народний Комісаріат житлово-цивільного 
будівництва УРСР – 274  

Народний Комісаріат заготівель СРСР – 165, 211, 
226, 246  

Народний Комісаріат зв'язку РРФСР – 280  
Народний Комісаріат зв'язку СРСР – 176  
Народний Комісаріат земельних справ УСРР – 

116  
Народний Комісаріат землеробства РРФСР – 273  
Народний Комісаріат землеробства СРСР – 57, 

61, 99, 246, 336  
Народний Комісаріат землеробства УРСР – 57, 

105, 338  
Народний Комісаріат зернових і тваринницьких 

радгоспів СРСР – 208, 296, 334 
Народний Комісаріат зовнішньої і внутрішньої 

торгівлі СРСР – 114, 330  
Народний Комісаріат зовнішньої торгівлі СРСР – 

112, 129, 280  
Народний Комісаріат комунального господарства 

УРСР – 56, 352 
Народний Комісаріат легкої промисловості УРСР 

– 146  

Народний Комісаріат м’ясної і молочної 
промисловості УРСР – 161, 162, 201  

Народний Комісаріат місцевої паливної 
промисловості УРСР – 122  

Народний Комісаріат морського флоту СРСР – 
206, 325   

Народний Комісаріат нафтової промисловості 
СРСР – 139, 141 

Народний Комісаріат охорони здоров’я УРСР – 
153, 227  

Народний Комісаріат постачання СРСР – 52  
Народний Комісаріат постачання УСРР – 60, 97, 

98  
Народний Комісаріат пошти і телеграфів РРФСР 

– 71  
Народний Комісаріат праці СРСР – 58, 59 
Народний Комісаріат праці УСРР – 110, 129, 206 
Народний Комісаріат продовольства УСРР – 59, 

106, 144  

Народний Комісаріат рибної промисловості СРСР 
– 60, 144, 198 

Народний Комісаріат рибної промисловості 
УРСР – 239  

Народний комісаріат робітничо-селянської 
інспекції СРСР – 279  

Народний Комісаріат соціального забезпечення 
УСРР – 43  

Народний Комісаріат текстильної промисловості 
СРСР – 193  

Народний Комісаріат текстильної промисловості 
УРСР – 126  

Народний Комісаріат фінансів СРСР – 66, 146, 
181  

Народний Комісаріат фінансів УСРР/УРСР – 45, 
173, 184, 202, 277, 278 

Народний Комісаріат харчової промисловості 
СРСР – 250, 312 

Народний Комісаріат харчової промисловості 
УРСР – 162, 312, 351 

Народний Комісаріат шляхів сполучення СРСР – 
70  

Народний Комісаріат юстиції УСРР – 121, 122, 
127, 134, 135 

Народний Рух України – 172 
Народний суд 1-ї дільниці, с. Гола Пристань – 245  
Народний суд 11-ї дільниці Криворізького повіту, 
с. Високопілля – 144 

Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського 
судового округу, с. Верхній Рогачик – 99 

Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського 
судового округу, с. Нижні Сірогози – 99 

Народний суд додаткової дільниці Херсонського 
судового округу, м. Херсон – 96 

Народний суд Іванівського району – 107 
Народний суд Новомаячківського району – 310  
Науково-дослідний інститут «Асканія-Нова» – 

168, 150 
Науково-дослідний інститут 
сільськогосподарського науково-дослідного 
центру Півдня України (періоду нацистської 
окупації) – 139  

Науково-експериментальне господарство 
Української дослідної станції 
каракулівництва, с. Георгіївка 
Верхньорогачицького р-ну – 330 

Національний банк України – 197  
Начальник військово-продовольчого постачання 

УСРР – 123  
Начальник тилу Херсонської губернії – 68  
Нижньодніпровсько-Бузьке державне 

пароплавство – 70  
Нижньодніпровсько-Бузьке управління водного 

транспорту – 279  
Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ – 70, 

279  
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Нижньосірогозька контрольно-насіннєва 
лабораторія з якості насіння – 333 

Нижньосірогозька районна партизанська комісія 
– 90  

Нижньосірогозька районна поліція (періоду 
нацистської окупації) – 89  

Нижньосірогозька районна спілка споживчих 
товариств (періоду нацистської окупації) – 88  

Нижньосірогозька районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 88 

Нижньосірогозький державний 
агролісомеліоративний розсадник – 333 

Нижньосірогозький районний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 90  

Нижньосірогозький районний харчовий комбінат 
– 333 

Новоархангельська поштово-телеграфна 
контора  – 119  

Новоархангельський сільський комітет взаємної 
допомоги – 118  

Новобузький волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 273  

Нововоронцовська агрономічна контора (періоду 
нацистської окупації) – 74, 77 

Нововоронцовська районна земельна управа 
(періоду нацистської окупації) – 88, 73  

Нововоронцовська районна контора «Заготскот» 
(періоду нацистської окупації) – 88  

Нововоронцовська районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 77, 88  

Нововоронцовське районне відділення 
Херсонського окружного господарського 
банку (періоду нацистської окупації) – 77  

Нововоронцовський волосний виконавчий 
комітет робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 70  

Нововоронцовський волосний комітет 
незаможних селян – 70  

Нововоронцовський дитячий будинок – 112 
Нововоронцовський місцевий комітет профспілки 
працівників місцевого транспорту – 109  

Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) 
Нововоронцовської агроконтори (періоду 
нацистської окупації) – 74  

Нововоронцовський районний відділ НКВС 
УРСР – 320  

Нововоронцовський районний відділ охорони 
здоров’я (періоду нацистської окупації) – 77  

Нововоронцовський районний військовий 
комісаріат – 320  

Нововоскресенський сільський комітет взаємної 
допомоги – 68  

Новогреднєвське сільське споживче товариство – 
302  

Новогригорівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 68  

Новогригорівський опорний пункт (штіцпункт) 
«І» Генічеської агроконтори (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Новодмитрівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 74  

Новозбур’ївська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 82  

Новоіванівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 75  

Новокалузька початкова школа – 336  
Новокалузька сільська управа (періоду 

нацистської окупації) – 92  
Новокаховське міське управління головного 
архітектора – 323 

Новокиївська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Новокиївський сільський революційний комітет – 
107  

Новолук'янівський сільський революційний 
комітет – 145  

Новомаячківська автомобільна рота – 308  
Новомаячківська автотранспортна рота – 309  
Новомаячківська ветеринарна лікарня – 308  
Новомаячківська вечірня школа – 303  
Новомаячківська інкубаторно-птахівницька 
станція – 310 

Новомаячківська районна бібліотека для 
дорослих – 307  

Новомаячківська районна державна інспекція з 
насіннєвого контролю і карантину 
сільськогосподарських рослин – 323  

Новомаячківська районна інспектура ЦСУ СРСР 
– 308   

Новомаячківська районна лікарня – 304  
Новомаячківська районна малярійна станція – 

308  
Новомаячківська районна рада депутатів 

трудящих – 141  
Новомаячківська районна санітарно-
епідеміологічна станція – 307   

Новомаячківська районна спілка споживчих 
товариств – 309  

Новомаячківська районна типографія – 307   
Новомаячківська середня загальноосвітня 
трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 1 – 307 

Новомаячківська середня загальноосвітня 
трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 2 – 307 

Новомаячківське районне управління сільського 
господарства – 308  

Новомаячківський районний відділ 
автомобільного транспорту і шосейних доріг 
– 308  
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Новомаячківський районний відділ бавовництва – 
141   

Новомаячківський районний відділ кінофікації – 
304  

Новомаячківський районний відділ комунального 
господарства – 306  

Новомаячківський районний відділ культури – 304  
Новомаячківський районний відділ культурно-

просвітніх установ – 307 
Новомаячківський районний відділ народної 
освіти – 303  

Новомаячківський районний відділ охорони 
здоров'я – 307  

Новомаячківський районний відділ сільського 
господарства – 308  

Новомаячківський районний відділ соціального 
забезпечення – 305   

Новомаячківський районний відділ тваринництва 
– 306  

Новомаячківський районний відділ технічних 
культур – 306  

Новомаячківський районний відділ торгівлі – 306  
Новомаячківський районний земельний відділ – 

306  
Новомаячківський районний комітет Компартії 

України – 306  
Новомаячківський районний санітарно-

епідеміологічний відділ – 307  
Новомаячківський районний фінансовий відділ – 

304   
Новомиколаївська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
112  

Новоолександрівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Новоолексіївська метеорологічна станція 
(періоду нацистської окупації) – 89  

Новоолексіївська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Новоолексіївська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 75  

Новоолексіївський державний лісовий розсадник – 
342   

Новопавлівська середня школа – 336  
Новосибірська семирічна школа – 336  
Новотроїцька районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 268  

Новотроїцька районна партизанська комісія – 95  
Новотроїцький державний лісовий розсадник – 

342  
Новотроїцький державний лісовий розсадник – 

342  
Новотроїцький маслозавод – 351   
Новотроїцький районний комітет КП(б) України 

– 351  

Новотроїцький районний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 346  

Новофедорівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 87  

 
О 

Облойська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 82  

Общинне господарство «Атамань», 
Другоолександрівська сільська управа 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 84  

Общинне господарство «Атамань № 1», 
Другоолександрівська сільська управа 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 84  

Общинне господарство «Блакитне», Юзкуйська 
сільська управа Генічеського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Бойовий № 54», 
Новогригорівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «Великий», 
Стокопанівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Весела», 
Новоолексіївська сільська управа 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 85  

Общинне господарство «Вишневий», 
Стокопанівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Відродження», 
Стокопанівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Вільне», Новоіванівська 
сільська управа Генічеського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Глибокий яр», 
Новогригорівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «До кращого життя», 
Облойська сільська управа Голопристанського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 82  

Общинне господарство «Заточний», 
Стокопанівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Західний», 
Новогригорівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «Зелений Яр», Юзкуйська 
сільська управа Генічеського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Кодима», Тягинська 
сільська управа Херсонського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 83  
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Общинне господарство «Колос», Риковська 
сільська управа Генічеського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 330  

Общинне господарство «Нова праця», 
Чонгарська сільська управа Генічеського р-ну 
(періоду нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Нове життя», 
Каланчацька сільська управа Каланчацького р-
ну (періоду нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство «Нове життя», 
Новоолексіївська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 101  

Общинне господарство «Олексіївка», 
Олексіївська сільська управа Каланчацького р-
ну (періоду нацистської окупації) – 85  

Общинне господарство «П’ятирічка», 
Великокардашинська сільська управа 
Голопристанського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 81  

Общинне господарство «Перебудова», 
Новоолексіївська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Подовий», 
Новогригорівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «Приазовський», 
Новоолексіївська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Придоріжжя», 
Юзкуйська сільська управа Генічеського р-ну 
(періоду нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Приморський», 
Юзкуйська сільська управа Генічеського р-ну 
(періоду нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство «Рибалка», Олексіївська 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 85 

Общинне господарство «Робітник», 
Долматівська сільська управа 
Голопристанського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 81 

Общинне господарство «Сиваш», 
Новодмитрівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «Сокологірне», 
Новогригорівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 74  

Общинне господарство «Степова Україна», 
Генічеська сільська управа Генічеського р-ну 
(періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Українка», Риковська 
сільська управа Генічеського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство «Хвиля», 
Новоолексіївська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 83  

Общинне господарство «Хлібороб», Музиківська 
сільська управа Херсонського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 82  

Общинне господарство «Червоний Жовтень», 
Новозбур’ївська сільська управа 
Голопристанського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 85  

Общинне господарство «Червоний селянин», 
Олексіївська сільська управа Каланчацького р-
ну (періоду нацистської окупації) – 85 

Общинне господарство «Щастя в праці», 
Новоолексіївська сільська управа 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 85  

Общинне господарство № 1, Новокиївська 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) 

Общинне господарство № 1, с. Гаврилівка 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 73  

Общинне господарство № 1, с. Осокорівка 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 73  

Общинне господарство № 1, с. Фирсівка 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 74  

Общинне господарство № 2, Керменчицька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 2, Новокиївська 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Общинне господарство № 2, с. Гаврилівка 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації)  

Общинне господарство № 2, с. Осокорівка 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) 

Общинне господарство № 2, Старомаячківська 
сільська управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Общинне господарство № 3, Керменчицька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 4, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 5, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 5, Старомаячківська 
сільська управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Общинне господарство № 6, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  
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Общинне господарство № 7, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 7, с. Людмилівка 
Великоолександрівського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 92 

Общинне господарство № 8, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 9, Каланчацька 
сільська управа Каланчацького р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 84  

Общинне господарство № 10, с. Каїри 
Горностаївського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 76  

Общинне господарство № 19, Чалбурдянська 
сільська управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Общинне господарство № 24, Раденська сільська 
управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 77 

Общинне господарство № 26 «Зелений дуб», 
Трифонівська сільська управа Іванівського р-ну 
– 119 

Общинне господарство № 29, с. Маринське 
Горностаївського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 77  

Общинне господарство № 45, Старомаячківська 
сільська управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Общинне господарство № 46, Старомаячківська 
сільська управа Олешківського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Общинне господарство № 49, с. Велика 
Благовіщенка Горностаївського р-ну (періоду 
нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство № 57, с. Горностаївка 
Горностаївського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 76  

Общинне господарство с. Антонівка 
Каланчацького р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 84  

Общинне господарство с. Великі Гирла 
Нововоронцовського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 73  

Общинне господарство с. Драгоманівка, 
Стокопанівська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 76  

Общинне господарство с. Нова Олексіївка, 
Новоолексіївська сільська управа Генічеського 
р-ну (періоду нацистської окупації) – 75  

Общинне господарство с. Орлове Херсонського р-
ну (періоду нацистської окупації) – 83  

Общинне господарство с. Стара Маячка 
Олешківського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 78  

Общинне господарство Юзкуйської сільської 
управи Генічеського р-ну (періоду нацистської 
окупації) – 76  

Общинне риболовецьке господарство «Хвиля», 
с. Гола Пристань Голопристанського р-ну 
(періоду нацистської окупації) – 81  

Одеська військово-морська база – 60  
Одеська губернська комісія по боротьбі з 

наслідками голоду – 47, 59 
Одеська губернська рада народного господарства 

– 96  
Одеська губернська сільськогосподарська секція 

– 59  
Одеська контора зовнішньої торгівлі – 280  
Одеська контора тресту «Агролісорозсадник» – 

267   
Одеська міжобласна контора «Агроліснасіння» – 

333  
Одеська міжобласна контора по заготівлі і 

переробці вторинної сировини – 320  
Одеська монтажна дільниця Українського 

республіканського тресту «Гідромонтаж» – 
279   

Одеська обласна база Вукоопкниги – 43   
Одеська обласна заготівельна контора 

«Заготзерно» – 73  
Одеська обласна контора «Сільгосппостачання» – 

49   
Одеська обласна контора «Союззаготекспорт» – 

280  
Одеська обласна контора Головконсерв – 46  
Одеська обласна рада «Укравтодору» – 44  
Одеська обласна рада кооперативних з'їздів – 54  
Одеська обласна рада профспілок – 48, 58  
Одеська обласна рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 134  
Одеська обласна спілка житлово-кооперативних 

товариств – 56   
Одеська обласна спілка споживчих товариств – 

47  
Одеська районна інспектура «Держбудбракераж» 

– 50  
Одеська районна контора Українського тресту 

сільськогосподарського млинарства – 68   
Одеська філія тресту «Укрхарчопромпроект» – 

312  
Одеське губернське відділення профспілки 

працівників місцевого транспорту – 109  
Одеське губернське земельне управління – 105  
Одеське губернське управління будинками 

селянина – 111  
Одеське губернське управління державних земель 

і майна – 105  
Одеське губернське управління державного 

страхування – 174  
Одеське губернське управління карного розшуку 

– 126, 127  
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Одеське губернське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 51, 55   

Одеське обласне конвенційне бюро – 44  
Одеське районне управління електростанцій і 

електричних мереж – 335  
Одеський губернський виконавчий комітет 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 9  

Одеський губернський відділ юстиції – 133  
Одеський губернський комітет Всеукраїнського 

товариства допомоги жертвам інтервенції – 
143  

Одеський губернський комітет допомоги 
голодуючим – 59  

Одеський губернський комітет незаможних селян 
– 69  

Одеський губернський продовольчий комітет – 
106, 280  

Одеський губернський суд – 145  
Одеський морський порт – 12  
Одеський обласний бібколектор – 65  
Одеський обласний виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 96  

Одеський обласний відділ внутрішньої торгівлі – 
53  

Одеський обласний дорожній відділ – 49  
Одеський обласний комітет Комуністичної партії 

(більшовиків) України – 48   
Одеський обласний комітет ЛКСМУ – 43   
Одеський обласний комітет МОДР – 130  
Одеський обласний комітет профспілки 

робітників земельних органів – 47  
Одеський обласний комітет профспілки 

робітників і службовців МТС та земельних 
органів – 47  

Одеський обласний комітет ТЗЄТ – 129  
Одеський обласний філіал «Укркниготоргу» – 44   
Одеський обласний філіал «Укркнигоцентру» – 

44  
Одеський районний єврейський громадський 

комітет допомоги постраждалим від погромів 
– 199   

Олексіївська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 85  

Олешківська міська будівельна контора (періоду 
нацистської окупації) – 79  

Олешківська міська управа (періоду нацистської 
окупації) – 79, 80  

Олешківська поштово-телеграфна контора 
зв'язку (періоду нацистської окупації) – 80    

Олешківська районна земельна управа (періоду 
нацистської окупації) – 80, 77  

Олешківська районна сільськогосподарська 
комендатура (періоду нацистської окупації) – 
80  

Олешківська районна управа (періоду 
нацистської окупації) – 80  

Олешківське головне лісництво (періоду 
нацистської окупації) – 80  

Олешківське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 124   

Олешківський зсипний пункт – 80  
Олешківський окружний комісар (періоду 

нацистської окупації) – 87, 88  
Олешківський районний фінансовий відділ 

(періоду нацистської окупації) – 79  
Ольгофельдська менонітська релігійна братська 
община євангельських християн – 96  

Організаційний комітет Верховної Ради УРСР по 
Миколаївської області – 55  

Особлива сесія Одеського губернського 
радянського народного суду по м. Херсону і 
повіту – 136  

 
П 

Партизанська база Мелітопольської окружної 
спілки споживчих товариств – 97  

Первомайський лісовий розсадник – 63  
Первомаївська лікарня – 329  
Першокостянтинівський волосний відділ праці – 

72  
Петрівське сільське споживче товариство 

(періоду нацистської окупації) – 91  
Петропавлівська сільська рада – 276  
Південна інспекція Центрального торговельного 

товариства «Ост» (періоду нацистської 
окупації) – 120  

Південний округ шляхів сполучення – 70  
Південноукраїнська машинно-випробувальна 

станція – 169  
Поліція Рейхскомісаріату Україна (періоду 

нацистської окупації) – 87  
Посад-Покровське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 201   

Посад-Покровський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 201  

Постійний комітет Всесвітнього конгресу 
прибічників миру по Херсонській області – 71  

Постійно-діючі технічні курси Міністерства 
бавовництва СРСР – 130  

Потьомкінський сільський виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 71  

Представник Ради у справах колгоспів при Раді 
Міністрів СРСР по Херсонській області – 318  

Президія Верховної Ради СРСР – 165, 167, 168, 
169, 170, 171   

Президія Верховної Ради УРСР  – 167  
Президія Херсонської обласної колегії адвокатів – 

254  
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Присиваська агролісомеліоративна дослідна 
станція – 342  

Прокуратура СРСР – 160  
Прокуратура УРСР – 127, 160  
Прокуратура Херсонської області – 159  
Промисловий банк СРСР – 181  
Промислові артілі – див. Артілі  
 

Р 
Рада Економічної Взаємодопомоги – 138  
Рада колгоспів Херсонської області – 153  
Рада кооперативного страхування членів 

кооперативно-промислових артілей і артілей 
інвалідів УРСР (Укрпромстрахрада) – 343 

Рада кооперативного страхування членів 
кооперативно-промислових артілей і артілей 
інвалідів СРСР (Всекоопромстрахрада) – 343  

Рада Міністрів СРСР – 67  
Рада Міністрів УРСР – 51, 67, 129, 146, 152, 164, 

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 183, 
195, 200, 239, 246, 274, 278, 303, 308, 316, 322, 
323 

Рада Народних Комісарів РРФСР – 59, 70,и97, 
122, 124, 273, 274 

Рада Народних Комісарів СРСР – 45, 47, 48, 52, 
53, 60, 66, 67, 96, 98, 107, 114, 120, 129, 147, 
165, 245, 278 

Рада Народних Комісарів УСРР/УРСР – 49, 51, 
54, 55, 56, 57, 73, 97, 105, 106, 107, 114, 117, 
119 

Рада народного господарства УРСР – 315, 316 
Рада народного господарства Херсонського 

економічного адміністративного району – 121, 
122, 123, 343 

Рада народного господарства Чорноморського 
економічного адміністративного району – 315  

Рада Національностей Верховної Ради СРСР – 
172 

Рада Праці та Оборони РРФСР – 70  
Рада Праці та Оборони СРСР – 52, 53, 99  
Рада промислової кооперації УРСР 

(Укрпромрада) – 230  
Радгосп «Степове», с. Юзкуї Генічеського пов. – 

137  
Радгосп «Бериславський» (зерновий), м. Берислав 
Бериславського р-ну – 112  

Радгосп «Більшовицький наступ» (зерновий), 
с. Борозенське Великоолександрівського р-ну – 
335  

Радгосп «Великий Рогачик» (вівчарський), 
Великолепетиський р-н – 208  

Радгосп «Горностаївський», с. Червона Поляна 
Горностаївського р-ну – 343  

Радгосп «Калініносільський» (м'ясомолочний), 
с. Кірове Херсонського р-ну – 296   

Радгосп «Калінінський», Калінінський р-н – 298  

Радгосп «Каховський № 1» (зерновий), м. Каховка 
Каховського р-ну – 353  

Радгосп «Каховський № 2» (бавовницький), 
с. Кам'янка Новомаячківського р-ну – 309  

Радгосп «Перемога наймитів» (виноробний), 
с. Нова Маячка Новомаячківського р-ну – 312  

Радгосп «Південний», с. Садове 
Голопристанського р-ну – 245  

Радгосп «Рогачик» (каракулівницький), 
с. Чистопілля Великолепетиського р-ну – 330  

Радгосп «Степовий» (зерновий), с. Степове 
Горностаївського р-ну – 344  

Радгосп «Червоний партизан» (зерновий), 
с. Верби Нижньосірогозького р-ну – 334  

Радгосп «Червоний Перекоп», с. Червоний 
Перекоп Каховського р-ну – 353  

Радгосп ім. 1 Травня (каракулівницький), 
Скадовський р-н – 208  

Радгосп ім. 60-річчя Радянської України, 
Білозерський р-н – 152  

Радгосп ім. Будьонного (виноробний), с. Ключове 
Каховського р-ну – 132  

Радгосп ім. Горького, Бериславський р-н – 113  
Радгосп ім. Кірова, Калінінський р-н – 298  
Радгосп ім. Рози Люксембург, с. Федорівка 
Каховського р-ну – 348  

Радгосп ім. Чкалова (бавовницький), с. Чкалове 
Новотроїцького р-ну – 352  

Радгосп-технікум «Скадовський № 90» – 53  
Раденська сільська управа (періоду нацистської 

окупації) – 77  
Раденський сільський військово-революційний 
комітет – 113  

Раденський сільський комітет взаємної допомоги 
– 113  

Радянський комітет захисту миру – 71  
Радянсько-польське акціонерне торговельне 

товариство – 137  
Революційна Військова Вада УСРР – 69  
Революційна військова рада Південного фронту – 

110   
Революційна військова рада Південно-Західного 

фронту – 69, 104, 124  
Революційна Військова Рада Республіки (РРФСР) 

– 69, 70, 138  
Революційна Військова Рада СРСР – 70  
Редакція Голопристанської районної газети 

«Південна Комуна» – 244  
Редакція Новомаячківської районної газети 

«Колгоспне життя» – 306  
Редакція Херсонської обласної газети 

«Наддніпрянська правда» – 183  
Рейхскомісар України (періоду нацистської 

окупації) – 80, 87, 89, 120, 145  
Рейхсміністр зайнятих східних областей (періоду 

нацистської окупації) – 120, 145  
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Риковська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 75  

Робітничий комітет профспілки працівників 
автомобільного транспорту при 
Новомаячківській автороті – 310  

Робітничий комітет профспілки робітників і 
службовців МТС та земельних органів при 
бавовнорадгоспі «Каховський № 2» – 309  

Робітничий комітет профспілки робітників-
будівельників при Високопільському елеваторі 
– 114  

Робітничий кооператив бавовнорадгоспу 
«Каховський № 2» – 309  

Робітничо-селянська інспекція шляхів сполучення 
Нижньодніпровсько-Бузького управління 
водного транспорту – 279  

Романівське училище № 6 – 59  
Рубанівське скотарсько-молочарське 
товариство – 98   

 
С 

Самійлівська середня школа – 327  
Сиваська агрономічна контора (періоду 

нацистської окупації) – 91  
Сиваська районна партизанська комісія – 95  
Сиваська районна спілка споживчих товариств 

(періоду нацистської окупації) – 91  
Сиваська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 88  

Сиваське сільське споживче товариство (періоду 
нацистської окупації) – 92  

Сиваський районний відділ МВС УРСР – 332  
Сиваський районний староста (періоду 

нацистської окупації) – 88  
Сиваський районний фінансовий відділ – 201  
Симферопольський окружний суд – 95  
Сільськогосподарський банк СРСР – 95  
Сільськогосподарський відділ Миколаївського 

генералкомісаріату (періоду нацистської 
окупації) – 88  

Сільськогосподарський комендант 
Великоолександрівського району (періоду 
нацистської окупації) – 92  

Сільськогосподарський комендант Генічеського 
району (періоду нацистської окупації) – 74  

Сільськогосподарський комендант 
Голопристанського району (періоду 
нацистської окупації) – 81  

Сільськогосподарський комендант 
Каланчацького району (періоду нацистської 
окупації) – 84  

Сільськогосподарський комендант 
Олешківського району (періоду нацистської 
окупації) – 78  

Сільськогосподарський науково-дослідний центр 
Півдня України (періоду нацистської окупації) 
– 139  

Сільськогосподарські артілі – див. Колгоспи 
Скадовська машинно-тракторна станція – 73  
Скадовська міська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 69  
Скадовська районна земельна управа (періоду 

нацистської окупації) – 90  
Скадовська районна інспектура державної 
статистики – 325  

Скадовська районна контора по заготівлі худоби, 
вовни і шкірсировини (періоду нацистської 
окупації) – 90  

Скадовська районна особлива військово-
продовольча комісія – 107  

Скадовська районна поліція (період нацистської 
окупації) – 91  

Скадовська районна прокуратура – 325  
Скадовська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 88  

Скадовська селищна рада депутатів трудящих – 
201  

Скадовське міжрайонне відділення Херсонської 
обласної контори «Автотракторозбут» – 159   

Скадовське міське управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 210  

Скадовське поштово-телеграфне відділення – 
207  

Скадовське районне виробниче управління 
меліорації і водного господарства – 53  

Скадовське районне податкове бюро – 106  
Скадовське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 125  

Скадовський аеродром – 150  

Скадовський бавовноочисний завод – 277   
Скадовський волосний відділ продовольчого 

постачання – 281  
Скадовський дитячий табір профспілки 

працівників комунального господарства – 281 
Скадовський заготівельний пункт Одеської 
районної контори Українського тресту 
сільськогосподарського млинарства – 68  

Скадовський зсипний пункт – 47   
Скадовський міський виконавчий комітет 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 69  

Скадовський міський відділ праці – 69   
Скадовський міський відділ соціального 
забезпечення – 69  

Скадовський морський порт – 325  
Скадовський народний суд – 325  
Скадовський піонерський табір профспілки 

працівників автомобільного транспорту і 
шосейних доріг – 311 

Скадовський порт – 325  
Скадовський районний відділ народної освіти – 

54   
Скадовський районний військовий комісаріат – 

320  
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Скадовський районний торговельний відділ 
«Кримспілки» (періоду нацистської окупації) – 
89  

Снігурівська машинно-тракторна станція – 73  
Сокологірненський зсипний пункт – 98  
Союз Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

СРСР – 191  
«Союз Чорнобиль», громадська організація – 172  
«Спеціалізований переробний комплекс «КОРС», 
відкрите акціонерне товариство – 139  

Спілка архітекторів УРСР – 324  
Спілка кустарно-промислової кооперації 
Херсонського і Дніпровського повітів 
«Артільспілка» – 68  

Сталінське сільське споживче товариство, 
ст. Партизани – 97  

Старомаячківська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 78  

Староста Генічеського р-ну (періоду нацистської 
окупації)  

Старошведський волосний військовий комісаріат 
– 117  

Старошведський волосний революційний 
комітет – 117  

Старший інспектор Головного управління у 
справах промислової і споживчої кооперації 
при Раді Міністрів СРСР по Херсонській 
області – 67  

Старший контролер державного контролю за 
витрачанням і збереженістю хлібопродуктів 
по Херсонській області – 105  

Старший слідчий Одеського губернського суду по 
м. Херсон – 145  

Стокопанівська сільська управа (періоду 
нацистської окупації) – 75  

Стокопанівське сільське споживче товариство 
(періоду нацистської окупації) – 79  

Страховий пункт Асканія-Нова – 100  
Судовий виконавець 10-ї дільниці Херсонського 
окружного суду, м. Херсон – 252  

Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці 
Херсонського судового округу, м. Херсон – 117   

 
Т 

Товариство зернових підприємств України 
(періоду нацистської окупації) – 92  

Товариство зі спільного обробітку землі 
«Допомога», с. Заповіт Херсонського р-ну – 
135  

Товариство зі спільного обробітку землі 
ім. Ворошилова, с. Роксандрівка 
Снігурівського р-ну – 120  

Товариство культурної змички міста з селом – 
202  

Товариство мисливців і рибалок УРСР – 221  
Товариство радянсько-англійської дружби – 61  
Товариство радянсько-болгарської дружби – 61  

Товариство радянсько-угорської дружби – 61  
Товариство радянсько-французької дружби – 61  
Товариство радянсько-чехословацької дружби – 

61  
Товариство Червоного Хреста УРСР – 286  
«Товариш», вітрильник – 61  
Торговельний банк СРСР – 146  
Торговельний відділ Миколаївського генерал 

комісаріату – 119  
Трест «Укрнафтозбут» – 279  
Трест гідротехнічних робіт Південного району 

(«Південгідробуд») – 136  
Трест каракулівницьких радгоспів Кримської 

області («Кримрадгоспкаракуль») – 58  
Трест каракулівницьких радгоспів УРСР 

(«Укррадгоспкаракуль») – 58, 208, 330  
Трифонівська семирічна школа – 336  
Трифонівський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 72  

Трифонівський волосний військовий відділ – 72  
Трифонівський волосний військово-революційний 
комітет – 109  

Трифонівський сільський комітет незаможних 
селян – 110  

Тягинська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 83  

 
У 

Україно-Азовський державний рибопромисловий 
трест – 339  

Україно-Чорноморське управління рибоохорони і 
рибництва «Укрчоррибвод» – 174  

Українська виробничо-торговельна фірма 
«Хвиля» – 193  

Українська державна корпорація по будівництву, 
ремонту і утриманню автомобільних доріг 
«Укравтодор» – 44, 174 

Українська дослідна станція каракулівництва – 
58  

Українська інспектура Державної комісії з 
випробування зернових культур – 138  

Українська інспектура по сортовипробуванню 
бавовнику – 195  

Українська карантинна інспекція – 61  
Українська контора ветеринарного постачання і 

торгівлі («Укрветпостачторг» ) – 155  
Українська контора дорожнього постачання 

(Укрдорпост) – 176  
Українська кооперативна спілка інвалідів 

(Укоопінспілка) – 228, 277 
Українська рада Всесоюзного добровільного 

спортивного товариства «Медик» – 209  
Українська рада добровільного спортивного 

ордена Леніна товариства «Спартак» – 196  
Українська республіканська контора Державного 

банку СРСР – 45, 196, 197, 282 
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Українська Республіканська партія – 172  
Українська республіканська рада добровільного 

спортивного товариства «Буревісник» – 199  
Українська республіканська рада добровільного 

спортивного товариства «Наука» – 211  
Українська республіканська рада Товариства 

мисливців і рибалок УРСР – 221  
Українська рибна секція Всеукраїнської 

республіканської спілки споживчих товариств 
(«Укррибсекція») – 45  

Українська служба безпеки (періоду нацистської 
окупації) – 105  

Українська спілка взаємного страхування і 
взаємодопомоги кооперації інвалідів 
(Укрінстрахкасспілка) – 112  

Українська спілка сільськогосподарської 
кооперації «Централ» – 54  

Українське відділення проектно-дослідного 
інституту «Гідроенергопроект» («Укргідеп») – 
278  

Українське гастрольно-концертне об'єднання 
(Укрконцерт) – 165  

Українське об'єднання книжкової торгівлі 
(«Укркниготорг») – 44  

Українське республіканське головне управління 
Держтрудощадкас СРСР – 178  

Українське республіканське об'єднання по 
заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних 
культур («Укрсортнасіннєовоч») – 65 

Українське республіканське управління 
бджільництва – 253  

Українське республіканське управління 
Держстандарту СРСР – 164  

Українське товариства охорони природи – 51  
Українське товариство дружби і культурних 

зв'язків із зарубіжними країнами – 60  
Українське товариство Червоного Хреста – 59  
Український бавовняний трест – 273, 277  
Український бавовняний трест – 273, 277  
Український державний інститут проектування 

міст «Діпромісто» – 347  
Український державний концерн місцевої 

промисловості («Укрмісцевпром») – 193  
Український державний трест «Укрфото» – 183  
Український лікарсько-фізкультурний диспансер 

– 65  
Український науково-дослідний інститут 

зрошуваного землеробства – 168  
Український науково-дослідний інститут лісового 

господарства – 342  
Український науково-дослідний інститут 

педагогіки – 286  
Український НДІ «Асканія-Нова» – 150, 168, 169  
Український республіканський будівельно-

монтажний трест Міністерства міського і 
сільського будівництва УРСР 
(«Укрсільпромбуд») – 318  

Український республіканський комітет 
Добровільного товариства сприяння армії, 
авіації та флоту СРСР – 285  

Український республіканський комітет 
профспілки працівників автомобільного 
транспорту – 310  

Український республіканський комітет 
профспілки працівників автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 311  

Український республіканський комітет 
профспілки працівників державних установ – 
194  

Український республіканський комітет 
профспілки працівників органів суду і 
прокуратури – 194  

Український республіканський комітет 
профспілки працівників початкової та 
середньої школи – 263  

Український республіканський комітет 
профспілки робітників машинобудування – 58  

Український республіканський комітет 
профспілки робітників радгоспів – 118  

Український республіканський комітет 
профспілки робітників-металістів – 58  

Український республіканський трест 
«Консервбуд» – 253  

Український республіканський трест із заготівель 
і постачання колгоспів та сільського 
будівництва лісом і будівельними матеріалами 
Головного управління лісозаготівель 
Міністерства сільського господарства і 
заготівель УРСР («Укрсільбудпостач») – 129  

Український республіканський трест по 
виготовленню і монтажу гідротехнічного 
обладнання «Гідромонтаж» – 279  

Український республіканський трест по збуту 
автомобільної і тракторної продукції 
(«Автотракторозбут») – 326  

Український республіканський трест садових 
радгоспів та плодоягідного виноробства 
(«Укрсадовинрадгосп») – 132  

Український сільський комітет взаємодопомоги – 
207  

Український спецiалiзований будiвельно-
монтажний трест («Укрзаготбуд») – 108  

Український степовий заповідник «Асканія-
Нова» – 169  

Український трест державних плодових і лісових 
розсадників («Укрплодолісорозсадник») – 63  

Український трест державного постачання – 73  
Український трест каракулівницьких радгоспів – 

208  
Український трест матеріально-технічного 

постачання сільського господарства 
(«Укрсільгосппостач») 
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Український трест постачання та збуту 
Міністерства лісового господарства УРСР 
(Укрлісопромпостачзбут) – 234  

Український трест проектування підприємств 
харчової промисловості 
(«Укрхарчопромпроект») – 312  

Український трест сільськогосподарського 
будівництва («Укрсільгоспбуд») – 73  

Український трест сільськогосподарського 
млинарства – 162  

Український Чорноморський державний рибний 
трест – 52  

«Укркнигоцентр» – 44  
Укрпромбюро – 59  
Уповноважений Всеукраїнського комітету 
сприяння вченим в м. Херсоні – 106  

Уповноважений Державного планового комітету 
СРСР по Херсонській області   

Уповноважений єврейського громадського 
комітету допомоги постраждалим від 
погромів, м. Херсон – 199  

Уповноважений медико-санітарного управління 
Єкатерининської залізниці – 206  

Уповноважений Миколаївського губернського 
кооперативного відділу по Херсонському 
повіту – 144  

Уповноважений Миколаївського обласного 
управління у справах літератури та 
видавництв по Каховському району – 120  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Великолепетиському району – 247  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Великоолександрівському району – 338  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Калінінському району – 292  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Новомаячківському району – 309  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Скадовському район – 325  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Херсонській області – 325, 338  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Херсонській області – 226  

Уповноважений Наркомату зовнішньої торгівлі 
СРСР по Україні – 97, 112, 129, 226, 330  

Уповноважений Наркомату/Міністерства 
заготівель СРСР по Херсонській області – 280  

Уповноважений Одеської губернської ради 
народного господарства по Херсонському 
округу – 96  

Уповноважений по переселенню на Україну при 
Генічеському райвиконкомі – 99  

Уповноважений профспілки радянських і 
торгівельних службовців при Качкарівському 
районному управлінні радянської робітничо-
селянської міліції – 207  

Уповноважений РНК СРСР з охорони військових 
таємниць у пресі – 120  

Уповноважений Херсонського відділення 
військово-споживчого товариства 15-ї 
Стрілецької Сиваської дивізії – 273  

Уповноважений Центральної комісії допомоги 
дітям по Херсонському округу – 47  

Управління автомобільного транспорту 
«Радгосптранс» Міністерства сільського 
господарства УРСР – 318  

Управління державними архівами НКВС/МВС 
УРСР – 195  

Управління державних племінних розплідників 
Міністерства сільського господарства СРСР – 
339  

Управління державної спиртової монополії і 
об’єднаних спиртових заводів в Україні – 276  

Управління Міністерства юстиції УРСР при 
Херсонському облвиконкомі – 164  

Управління музеями УРСР – 200  
Управління начальника робіт № 322 тресту 

«Південгідробуд» – 136  
Управління начальника робіт № 101 Одеського 

військово-будівельного управління № 9, 
м. Херсон 

Управління НКВС УРСР по Херсонській області 
– 82, 195  

Управління НКВС УСРР по Одеській області – 49  
Управління Одеського поштово-телеграфного 

округу – 119  
Управління Південного митного округу – 129  
Управління по заповідниках при РНК УРСР – 341  
Управління РНК УРСР у справах евакуації та 

розселення українського і польського 
населення – 166  

Управління у справах архітектури при Раді 
Міністрів УРСР – 323  

Управління у справах вищої школи при Раді 
Міністрів УРСР – 60  

Управління у справах мистецтв при РНК УРСР – 
179  

Управління у справах сільського і колгоспного 
будівництва при Раді Міністрів УРСР – 318  

Управління Українського митного округу – 129  
Управління уповноваженого Інспекції з якості 
бавовни на Україні – 130  

Управління Уповноваженого Миколаївського 
губернського відділу військово-продовольчого 
постачання по Каховському району – 108  

Управління Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Горностаївському району 
– 226  

Управління Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Херсонській області – 246  

Управління уповноваженого Наркомату пошти і 
телеграфів РРФСР при РНК УСРР – 71  
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Управління Херсонського морського 
торговельного порту – 52, 325  

Управління Чорноморського округу народного 
зв’язку – 253  

Управління шосейних доріг УСРР – 48   
Уряд Української Держави – 120  
Ушкальська середня школа – 327  
Ушкальська сільська поліція (періоду нацистської 
окупації) – 94  

 
Ф 

Федорівський сільський комітет взаємної 
допомоги – 116  

Фирсівський сільський комітет незаможних 
селян – 113   

Фінансовий інспектор м. Генічеськ – 45  
«Фірма «Херсонвзуття», акціонерне товариство 
відкритого типу – 146  

 
Х 

«Херсонбджілпром», відкрите акціонерне 
товариство – 253   

«Херсоннафтопереробка», відкрите акціонерне 
товариство – 140  

«Херсонський целюлозно-паперовий комбінат», 
акціонерне товариство – 47  

Херсонська автомобільна база «Радгосптранс» – 
318  

Херсонська біологічна фабрика – 246  
Херсонська біржа праці (періоду нацистської 

окупації) – 88  
Херсонська будівельна дільниця № 3 тресту 

«Азчорриббуд» – 253  
Херсонська будівельна дільниця № 22 
Українського тресту державного постачання 
– 73  

Херсонська ветеринарна лікарня – 93  
Херсонська взуттєва фабрика – 146  

Херсонська губерніальна народна управа – 137  
Херсонська губернська комісія по боротьбі з 
дезертирством – 61   

Херсонська губернська надзвичайна військова 
комісія – 104  

Херсонська губернська особлива військово-
продовольча комісія – 276  

Херсонська державна типографія ім. Леніна – 65  
Херсонська збутова база Одеської обласної 
контори Головконсерв – 46  

Херсонська зональна бавовняна станція (періоду 
нацистської окупації) – 116  

Херсонська інфекційна лікарня – 170  
Херсонська каторжна тюрма – 213  
Херсонська контора «Заготскот» – 46  
Херсонська кооперативна птахівницька спілка 

«Кооптахспілка» – 68  

Херсонська кооперативна спілка 
сільськогосподарських товариств і артілей 
«Сільспілка» – 67  

Херсонська лабораторія державного нагляду за 
стандартами і вимірювальною технікою – 164  

Херсонська лікарня № 1 (богадільня) (періоду 
нацистської окупації) – 96  

Херсонська лінійна санітарно-епідеміологічна 
станція – 209  

Херсонська машинно-меліоративна станція – 223  
Херсонська міжрайонна база Одеської обласної 
контори «Сільгосппостачання» – 49  

Херсонська міжрайонна база 
сільськогосподарського постачання – 48  

Херсонська міжрайонна каса взаємного 
страхування «Промстрахкаса» – 65  

Херсонська міжрайонна контора по заготівлі і 
переробці вторинної сировини – 320  

Херсонська міжрайонна спілка промислово-
кооперативних товариств – 49, 109 

Херсонська міжрайонна спілка риболовецької 
споживчої кооперації – 45  

Херсонська міська будівельна контора (періоду 
нацистської окупації) – 93  

Херсонська міська дитяча комісія – 64  
Херсонська міська інспекція державного 

архітектурно-будівельного контролю – 324  
Херсонська міська каса соціального страхування 

– 65  
Херсонська міська конвенційна комісія – 53  
Херсонська міська надзвичайна комісія по 
розслідуванню злочинів німецько-фашистських 
загарбників – 277  

Херсонська міська організація Народного Руху 
України – 172  

Херсонська міська партизанська комісія – 142  
Херсонська міська протималярійна станція – 227  
Херсонська міська рада депутатів трудящих – 56, 

353  
Херсонська міська рада професійних спілок – 64  
Херсонська міська рада Товариства сприяння 
обороні і авіаційно-хімічному будівництву – 
110  

Херсонська міська рада фізичної культури – 192  
Херсонська міська спеціальна школа-інтернат 
№ 2 – 317  

Херсонська міська спілка житлово-
кооперативних товариств – 56   

Херсонська міська управа – 120, 321 
Херсонська міська управа (періоду нацистської 

окупації) – 93 
Херсонська монтажно-відновлювальна контора 
№ 3 Головмашпрому СРСР – 206 

Херсонська музична школа – 322 
Херсонська обласна архітектурна проектно-
планувальна майстерня – 347  
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Херсонська обласна багатопромислова 
кооперативна спілка (облбагатопромспілка) – 
229   

Херсонська обласна база постачання і збуту – 
246  

Херсонська обласна база Херсонського обласного 
управління матеріально-технічного 
постачання – 207  

Херсонська обласна бібліотека для дітей – 205   
Херсонська обласна будівельно-монтажна 
контора «Укрсільпромбуд» – 318  

Херсонська обласна ветеринарна лабораторія – 
211  

Херсонська обласна державна адміністрація – 237  
Херсонська обласна державна насіннєва інспекція 

– 156   
Херсонська обласна державна філармонія – 165   
Херсонська обласна державна хлібна інспекція – 

165    
Херсонська обласна дирекція радіотрансляційних 
мереж – 163  

Херсонська обласна дитяча екскурсійно-
туристична станція – 257  

Херсонська обласна дитяча лікарня – 50  
Херсонська обласна збутова база 

«Укртютюнзбут» – 95   
Херсонська обласна інспекція державного 

архітектурно-будівельного контролю – 323, 
324  

Херсонська обласна карантинна інспекція – 61   
Херсонська обласна каса взаємного страхування і 
взаємодопомоги кооперації інвалідів – 112  

Херсонська обласна колегія адвокатів – 254  
Херсонська обласна контора 

«Автотракторопостач» – 338  
Херсонська обласна контора «Заготсіно» – 117   
Херсонська обласна контора «Кінотехпостач» – 

321   
Херсонська обласна контора Будівельного банку 
СРСР – 181  

Херсонська обласна контора ветеринарного 
постачання і торгівлі – 155  

Херсонська обласна контора Всесоюзного банку 
фінансування комунального і житлового 
будівництва – 184  

Херсонська обласна контора Головшовксировини 
СРСР – 193  

Херсонська обласна контора Головного 
управління «Заготскотовідгодівля» УРСР – 
201    

Херсонська обласна контора з прокату 
кінофільмів – 146  

Херсонська обласна контора інкубаторно-
птахівницьких станцій – 310  

Херсонська обласна контора матеріально-
технічного постачання «Укррадгосппостач» – 
310  

Херсонська обласна контора організованого 
набору робітників – 66  

Херсонська обласна контора по заготівлі 
тваринницької сировини і хутра – 176   

Українська республіканська контора по заготівлі 
тваринницької сировини і хутра 
(«Заготтваринсировина») – 90, 176, 336   

Херсонська обласна контора по збуту 
автомобільної і тракторної продукції  – 159  

Херсонська обласна контора по збуту і 
постачанню місцевої промисловості – 159  

Херсонська обласна контора 
Сільськогосподарського банку СРСР – 180  

Херсонська обласна контора Торговельного банку 
СРСР – 146  

Херсонська обласна контора тресту 
«Укрсільбудпостач» – 129  

Херсонська обласна контрольно-насіннєва 
лабораторія – 149  

Херсонська обласна кооперативна спілка 
інвалідів (облкоопінспілка) – 227  

Херсонська обласна лікарня – 199   
Херсонська обласна лісозаготівельна контора – 

129  
Херсонська обласна лісопромислова 
кооперативна спілка (обллісопромспілка) – 233   

Херсонська обласна міжгалузевої ради науково-
технічного товариства – 317  

Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-
бактеріологічна лабораторія – 119  

Херсонська обласна надзвичайна комісія з 
розслідування злочинів німецько-фашистських 
загарбників на території Херсонської області 
– 82  

Херсонська обласна надзвичайна 
протиепідемічна комісія – 154  

Херсонська обласна наукова бібліотека 
ім. О.М.Горького – 200  

Херсонська обласна однорічна школа десятників 
– 318  

Херсонська обласна організація Української 
Республіканської партії – 172  

Херсонська обласна планова комісія – 213  
Херсонська обласна постачально-збутова 
контора «Комунжитлопостач» – 322   

Херсонська обласна проектна контора – 347  
Херсонська обласна проектно-кошторисна 
контора – 200  

Херсонська обласна прокуратура – 325  
Херсонська обласна протималярійна станція – 

227  
Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного ордена Леніна товариства 
промкооперації «Спартак» – 196  

Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Буревісник» – 199  
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Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Іскра» – 207   

Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Наука» – 211  

Херсонська обласна рада кооперативного 
страхування членів артілей промислової 
кооперації і кооперації інвалідів 
(облпромстрахрада) – 343  

Херсонська обласна рада народних депутатів – 
117, 164, 165, 213, 255, 262, 323, 352 

Херсонська обласна рада промислових 
кооперативів (облпромрада) – 230  

Херсонська обласна рада професійних спілок 
(облпрофрада) – 229  

Херсонська обласна рада Товариства мисливців і 
рибалок УРСР – 221  

Херсонська обласна санітарно-епідемічна 
станція – 153   

Херсонська обласна спеціалізована поліклініка – 
251  

Херсонська обласна спілка кооперації інвалідів – 
112, 145, 338, 341, 343  

Херсонська обласна спілка риболовецьких 
колгоспів «Рибакколгоспспілка» – 239   

Херсонська обласна спілка споживчих товариств 
– 116, 216, 217, 218, 221 

Херсонська обласна спілка текстильних, швейних 
і шкіряних промислових кооперативів 
(облтекстильшвейшкірпромспілка) – 229  

Херсонська обласна станція юних натуралістів – 
257  

Херсонська обласна станція юних техніків – 257  
Херсонська обласна торговельна база 
Головтекстильзбуту СРСР – 272  

Херсонська обласна школа медичних сестер – 160  
Херсонська окружна будівельна контора – 71   
Херсонська окружна економічна нарада – 96  
Херсонська окружна каса соціального 

страхування – 110, 111 
Херсонська окружна комісія незаможних селян – 

109, 110  
Херсонська окружна комісія по боротьбі з 
наслідками голоду – 114   

Херсонська окружна контора державного 
страхування – 66  

Херсонська окружна орендно-ліквідаційна 
комісія – 105 

Херсонська окружна партизанська комісія – 142     
Херсонська окружна прокуратура – 127  
Херсонська окружна робітничо-селянська 

інспекція – 279  
Херсонська окружна спілка кустарно-

промислових і кредитних кооперативів – 57  
Херсонська окружна спілка споживчих 
кооперативних товариств – 64  

Херсонська паротурбінна електростанція – 259  
Херсонська повітова державна варта – 137  

Херсонська повітова економічна нарада – 96  
Херсонська повітова комісія по боротьбі з 
дезертирством – 136  

Херсонська повітова комісія по боротьбі з 
наслідками голоду – 59  

Херсонська повітова надзвичайна комісія по 
боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та 
посадовими злочинами – 121  

Херсонська повітова надзвичайна санітарна 
комісія – 143  

Херсонська повітова особлива продовольча 
комісія – 72  

Херсонська повітова рада народних суддів – 46  
Херсонська поліклініка – 206  
Херсонська поштово-телеграфна контора – 110  
Херсонська промислова колонія – 43  
Херсонська психіатрична лікарня – 206  
Херсонська Рада народного господарства – 108  
Херсонська районна заготівельна контора 

«Заготзерно» – 73  
Херсонська районна інспектура 

«Держбудбракераж» – 50  
Херсонська районна контора Чорноморського 
тресту торгівлі і громадського харчування на 
водному транспорті – 50   

Херсонська районна рада Товариства сприяння 
обороні і авіаційно-хімічному будівництву – 
111 

Херсонська районна спілка сільськогосподарської 
кредитної кооперації – 144  

Херсонська риболовецька інспекція – 105  
Херсонська середня сільськогосподарська школа з 
підготовки керівних кадрів колгоспів – 272   

Херсонська сортодільниця з бавовнику – 195   
Херсонська спілка кооперативів – 144  
Херсонська спілка кредитних товариств – 201 
Херсонська суднобудівна верф – 235  
Херсонська технологічна лабораторія з 
бавовнику – 277  

Херсонська торговельно-заготівельна контора 
«Рибпостач» – 198 

Херсонська транспортна контора – 69 
Херсонська філія «Укравтодору» – 44  
Херсонська філія «Укркниготоргу» – 44  
Херсонська філія Одеської обласної бази 
Вукоопкниги – 43  

Херсонська школа вищої спортивної 
майстерності – 192  

Херсонське базове медичне училище 
Міністерства охорони здоров'я УРСР – 210  

Херсонське будівельне управління № 5 
Будівельного тресту № 1 Головморбуду СРСР 
– 222  

Херсонське будівельно-монтажне управління № 6 
тресту «Консервбуд» – 253  

Херсонське будівельно-монтажне управління № 5 
тресту «Укрзаводбуд» – 253  
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Херсонське виробниче колгоспно-радгоспне 
управління – 296  

Херсонське виробничо-аграрне об'єднання з 
садівництва, виноградарства, виноробної 
промисловості «Херсонрадгоспвинпром» – 156  

Херсонське відділення «Водресторан» – 52  
Херсонське відділення «Дніпробугу» – 136  
Херсонське відділення відділу робітничого 
постачання Дніпровського управління 
річкового пароплавства – 53  

Херсонське відділення військово-споживчого 
товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії – 
273  

Херсонське відділення Всеукраїнської спілки 
споживчих кооперативних організацій – 136  

Херсонське відділення Київської обласної 
робітничо-селянської інспекції Дніпра та Бугу 
– 279  

Херсонське відділення Миколаївського обласного 
автотранспортного тресту – 43  

Херсонське відділення Товариства радянсько-
болгарської дружби – 169  

Херсонське відділення тресту 
«Укрплодолісорозсадник» – 63  

Херсонське відділення Українського товариства 
дружби і культурних зв'язків із зарубіжними 
країнами – 60  

Херсонське губерніальне правління – 213  
Херсонське губернське відділення Всеросійської 
ради постачання залізничників «Продшлях» – 
137  

Херсонське губернське земство – 137  
Херсонське губернське поштово-телеграфне 
управління – 71  

Херсонське губернське правління профспілки 
робітників-металістів – 109  

Херсонське губернське статистичне бюро – 276  
Херсонське губернське управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 127  
Херсонське добровільне бджільницьке 
товариство – 323  

Херсонське конвенційне бюро – 52  
Херсонське міжобласне відділення тресту 

«Агролісорозсадник» – 267  
Херсонське міжобласне відділення тресту 

«Держлісорозсадник» – 342  
Херсонське міське відділення НКВС УСРР по 
Одеській області – 104  

Херсонське міське житлове управління – 56  
Херсонське морехідне училище – 60    
Херсонське об'єднання Головплодоовочторгу – 

271  
Херсонське об'єднання телебачення і 
радіомовлення – 182   

Херсонське обласне аптечне управління – 161   
Херсонське обласне бюро з видачі населенню 

продовольчих і промтоварних карток – 269  

Херсонське обласне бюро судово-медичної 
експертизи – 63  

Херсонське обласне виробниче об'єднання 
молочної промисловості – 162    

Херсонське обласне виробничо-технічне 
управління зв'язку – 176  

Херсонське обласне відділення 
«Союззаготтранс» – 192   

Херсонське обласне державне підприємство по 
заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних 
культур «Сортнасіннєовоч» – 65  

Херсонське обласне житлове управління – 56  
Херсонське обласне комунальне підприємство 

«Аеропорт-Херсон» – 128  
Херсонське обласне лікувально-санітарне 

управління – 251  
Херсонське обласне міжколгоспне об’єднання 

«Спецтваринпром» – 153  
Херсонське обласне наукове дермато-

венерологічне товариство – 163  
Херсонське обласне об'єднання державних 
дорожніх підприємств – 174  

Херсонське обласне об'єднання по племінній 
справі в тваринництві – 165  

Херсонське обласне правління науково-
технічного товариства легкої промисловості – 
317  

Херсонське обласне статистичне управління – 
354  

Херсонське обласне товариство охорони природи 
– 51  

Херсонське обласне управління автотранспорту і 
шосейних доріг – 308  

Херсонське обласне управління бавовництва – 334   
Херсонське обласне управління державного 
страхування – 173   

Херсонське обласне управління державної 
інспекції з якості товарів і торгівлі – 155  

Херсонське обласне управління 
Держтрудощадкас СРСР – 178  

Херсонське обласне управління з охорони 
державних таємниць у пресі – 181  

Херсонське обласне управління з питань торгівлі 
– 271  

Херсонське обласне управління з питань фізичної 
культури і спорту – 192   

Херсонське обласне управління кінофікації – 117   
Херсонське обласне управління комунального 
господарства – 352   

Херсонське обласне управління культури – 165, 
179, 200, 205, 290 

Херсонське обласне управління матеріально-
технічного постачання і ремонтно-технічних 
станцій – 183   

Херсонське обласне управління медичного 
постачання і збуту – 161  
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Херсонське обласне управління місцевої 
промисловості – 294  

Херсонське обласне управління Національного 
банку України – 197  

Херсонське обласне управління охорони здоров'я 
та з питань забезпечення ліками – 65  

Херсонське обласне управління по будівництву і 
експлуатації автомобільних і шосейних доріг – 
48  

Херсонське обласне управління по будівництву, 
ремонту і утриманню автомобільних доріг – 
175  

Херсонське обласне управління промисловості 
будівельних матеріалів – 251   

Херсонське обласне управління промисловості 
продовольчих товарів – 162  

Херсонське обласне управління ремонтних 
підприємств – 253  

Херсонське обласне управління сільського 
господарства – 57, 147, 183, 222, 253, 272, 293, 
319, 340 

Херсонське обласне управління сільського та 
колгоспного будівництва – 129, 222  

Херсонське обласне управління соціального 
захисту – 237   

Херсонське обласне управління статистики – 184   
Херсонське обласне управління трудових 

резервів – 107  
Херсонське обласне управління у справах 

поліграфічної промисловості, видавництва і 
книжкової торгівлі – 244, 290, 307 

Херсонське обласне управління у справах 
сільського і колгоспного будівництва – 129, 
318  

Херсонське обласне управління харчової 
промисловості – 342 

Херсонське обласне управління хлібопродуктів – 
211  

Херсонське обласне управління/трест радгоспів – 
352   

Херсонське обласне фінансове управління – 202  
Херсонське окружне агентство державного 

страхування – 66  
Херсонське окружне бюро примусових робіт – 

133  
Херсонське окружне бюро профспілки 

працівників освіти – 111  
Херсонське окружне відділення карного розшуку 

– 126  
Херсонське окружне відділення профспілки 

працівників місцевого транспорту – 109  
Херсонське окружне відділення профспілки 

робітників-будівельників – 113  
Херсонське окружне лісове управління – 57   
Херсонське окружне організаційне бюро 
Товариства культурної змички міста з селом 
– 202  

Херсонське окружне управління будинками 
селянина – 111  

Херсонське окружне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 51, 56, 127 

Херсонське окружне управління Уповноваженого 
Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР – 114 

Херсонське педагогічне училище – 272  
Херсонське повітове бюро профспілок – 111  
Херсонське повітове відділення карного розшуку 

– 127  
Херсонське повітове земельне управління – 105  
Херсонське повітове управління радянської 

робітничо-селянської міліції – 121, 122, 123, 
124, 127 

Херсонське повітове юридичне бюро – 59   
Херсонське повітово-міське відділення карного 
розшуку – 127  

Херсонське правління кооперативного товариства 
«Українська книгарня» – 137  

Херсонське правління профспілки працівників 
деревообробної промисловості – 115  

Херсонське проектно-виробниче підприємство 
«Діпромісто» – 347  

Херсонське районне бюро примусових робіт – 133  
Херсонське районне енергетичне управління 

«Херсоненерго» – 108   
Херсонське районне податкове бюро – 144   
Херсонське районне транспортне споживче 
товариство водників – 52  

Херсонське ремісниче училище № 11 – 107   
Херсонське роздрібне підприємство № 1 – 112   
Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання 
ім. 60-річчя Ленінського комсомолу – 274  

Херсонське територіально-виробниче об'єднання 
автомобільного транспорту – 182   

Херсонське товарно-транспортне управління 
тресту «Укрнафтозбут» – 279   

Херсонський агітаційний пункт – 273  
Херсонський бавовноочисний завод – 126  
Херсонський бавовняний трест – 126  
Херсонський бавовняно-паперовий комбінат – 

168  
Херсонський будинок відпочинку 

ім. Н.К.Крупської профспілки працівників 
автомобільного транспорту і шосейних доріг – 
311  

Херсонський Будинок вчителя – 264  
Херсонський Будинок народної творчості – 322  
Херсонський Будинок науково-технічної 
пропаганди – 317  

Херсонський Будинок техніки – 315  
Херсонський будівельний трест «Херсонбуд» – 

254  
Херсонський виноробний трест – 156, 312  
Херсонський відділ «Союззаготтранс» – 245  
Херсонський військово-революційний комітет – 

109, 122, 134  
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Херсонський водогін – 145  
Херсонський гарнізон – 104  
Херсонський груповий комітет профспілки 
працівників м'ясожирконсервної і олійної 
промисловості – 46  

Херсонський губерніальний староста – 120  
Херсонський губернський будівельний відділ – 213 
Херсонський губернський відділ народного 

зв’язку – 280  
Херсонський губернський відділ народної освіти 

– 255  
Херсонський губернський відділ профспілки 
робітників і службовців народного зв’язку – 
280  

Херсонський губернський відділ соціального 
забезпечення – 133  

Херсонський губернський військовий комісаріат – 
69  

Херсонський губернський революційний комітет 
– 116  

Херсонський губернський тюремний інспектор – 
213  

Херсонський державний будівельний трест № 45 
– 254  

Херсонський дільничний рибний промисел – 52  
Херсонський електрозавод – 47  
Херсонський електромеханічний завод – 131  

Херсонський завод карданних валів – 82  
Херсонський завод сільськогосподарського 

машинобудування ім. Г.І.Петровського – 44, 
58, 64, 185 

Херсонський історико-археологічний музей – 180  
Херсонський комбайновий завод 

ім. Г.І.Петровського – 185  
Херсонський комбінат промислового будівництва 

«Херсонпромбуд» – 254  
Херсонський комишитовий завод – 71  
Херсонський комітет допомоги хворим та 
пораненим червоноармійцям та їх сім'ям – 43  

Херсонський комунальний трест по заготівлі 
будівельних матеріалів – 46  

Херсонський крекінг-завод – 139  
Херсонський мировий суд (періоду нацистської 
окупації) – 93  

Херсонський міжобласний автомобільний трест – 
245  

Херсонський міжобласний трест 
«Агролісорозсадник» – 267, 310, 342  

Херсонський міжрайонний філіал 
«Укркнигоцентру» – 44  

Херсонський міський архів (періоду нацистської 
окупації) – 93  

Херсонський міський відділ внутрішньої торгівлі 
– 53  

Херсонський міський відділ комунального 
господарства – 46  

Херсонський міський відділ місцевої 
промисловості – 71  

Херсонський міський відділ народної освіти – 317  
Херсонський міський відділ охорони здоров’я 

(періоду нацистської окупації) – 96  
Херсонський міський відділ охорони здоров'я – 

227 
Херсонський міський відділ просвіти (періоду 

нацистської окупації) – 93   
Херсонський міський відділ у справах культурно-
просвітніх установ – 353  

Херсонський міський військовий комісаріат – 319 
  

Херсонський міський водоканал – 184  
Херсонський міський земельний відділ – 48 
Херсонський міський комітет Всеукраїнського 
товариства по земельному устрою трудящих 
євреїв – 129  

Всеукраїнське товариство по земельному устрою 
трудящих євреїв – 129  

Херсонський міський комітет Добровільного 
товариства сприяння армії, авіації і флоту 
УРСР – 285  

Херсонський міський комітет КП(б) України – 64  
Херсонський міський комітет Міжнародної 
організації допомоги борцям революції – 130  

Херсонський міський комітет профспілки 
працівників медико-санітарної праці – 206   

Херсонський міський комітет Товариства 
Червоного Хреста – 286  

Херсонський міський комітет у справах 
фізкультури та спорту – 196  

Херсонський міський продовольчий комітет – 276  
Херсонський міський район радянської 
робітничо-селянської міліції – 55  

Херсонський міський фінансовий відділ (періоду 
нацистської окупації) – 93  

Херсонський морський рибний технікум – 239  
Херсонський морський торговельний порт – 52, 

325  
Херсонський м'ясокомбінат – 46  
Херсонський навчально-виробничий бондарно-
шевський комбінат ім. Г.І.Петровського – 64  

Херсонський нафтопереробний завод – 140, 185 
Херсонський нафтопереробний завод 

ім. С.Орджонікідзе – 139  

Херсонський нейрохірургічний евакогоспіталь 
№ 1959 – 355  

Херсонський об’єднаний авіазагін цивільної 
авіації – 128  

Херсонський обласний автотранспортний трест – 
309  

Херсонський обласний агропромисловий комітет 
– 156  

Херсонський обласний будівельний трест – 274   



 432 

Херсонський обласний відділ державного 
забезпечення і побутового облаштування 
сімей військовослужбовців – 237  

Херсонський обласний відділ дорожнього і 
транспортного господарства – 308  

Херсонський обласний відділ кінофікації і 
кінопрокату – 62  

Херсонський обласний відділ комунального 
господарства – 200  

Херсонський обласний відділ культурно-
просвітньої роботи – 200  

Херсонський обласний відділ народної освіти – 
293, 303, 342 

Херсонський обласний відділ охорони здоров'я – 
50, 153, 161, 163, 199, 201, 227, 342 

Херсонський обласний відділ промислово-
кооперативного постачання 
(облпромкооппостач) – 229  

Херсонський обласний відділ соціального 
забезпечення – 238  

Херсонський обласний відділ соціального 
забезпечення (промисловий) – 238  

Херсонський обласний відділ соціального 
забезпечення (сільський) – 238  

Херсонський обласний відділ тваринництва – 336  
Херсонський обласний відділ технічних культур – 

336  
Херсонський обласний відділ торгівлі – 231  
Херсонський обласний відділ у справах 
будівництва та архітектури – 323 

Херсонський обласний відділ у справах культурно-
просвітньої роботи – 180  

Херсонський обласний відділ у справах мистецтв 
– 322   

Херсонський обласний відділ Українського 
державного тресту «Укрфото» – 183  

Херсонський обласний відділ харчової 
промисловості – 333  

Херсонський обласний відділ юстиції – 164   
Херсонський обласний відділ/управління у 

справах архітектури – 347  
Херсонський обласний госпіталь по лікуванню 
інвалідів Великої Вітчизняної війни – 201  

Херсонський обласний дорожній відділ – 176, 
292, 308  

Херсонський обласний земельний відділ – 57, 336  
Херсонський обласний інститут удосконалення 
кваліфікації вчителів – 286  

Херсонський обласний інститут фізичних методів 
лікування – 262  

Херсонський обласний комітет добровільного 
спортивного товариства «Медик» – 209   

Херсонський обласний комітет Добровільного 
товариства сприяння армії, авіації та флоту 
УРСР – 285   

Херсонський обласний комітет КП(б)/Компартії 
України – 323  

Херсонський обласний комітет профспілки 
медичних працівників – 210  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників автомобільного транспорту – 311   

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників автомобільного транспорту і 
шосейних доріг – 311 

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників агропромислового комплексу – 131  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників державних установ – 194  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і громадського 
харчування – 281  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників зв'язку – 318  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників комунального господарства – 281  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників культури – 179  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників місцевої промисловості і 
комунально-побутових підприємств – 163  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників органів суду і прокуратури – 194  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників освіти, вищої школи і наукових 
установ – 263  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників споживчої кооперації – 146  

Херсонський обласний комітет профспілки 
робітників борошномельної промисловості і 
елеваторів – 129  

Херсонський обласний комітет профспілки 
робітників і службовців МТС та земельних 
органів – 306  

Херсонський обласний комітет профспілки 
робітників радгоспів – 118  

Херсонський обласний комітет профспілки 
фінансово-банківських працівників – 252  

Херсонський обласний комітет Товариства 
Червоного Хреста УРСР – 191  

Херсонський обласний комітет у справах 
фізичної культури і спорту – 192  

Херсонський обласний краєзнавчий музей – 63  
Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер – 65  

Херсонський обласний методичний кабінет 
культурно-просвітньої роботи – 200  

Херсонський обласний Палац культури – 63, 323 
Херсонський обласний паливний трест – 322  
Херсонський обласний природничий музей – 200  
Херсонський обласний суд – 107, 159, 160, 325 
Херсонський обласний трест «Маслопром» – 246, 

250, 295, 351 
Херсонський обласний трест 

«Укррадгоспкаракуль» – 58, 330  
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Херсонський обласний трест автомобільного 
транспорту – 182  

Херсонський обласний трест 
сільськогосподарського млинарства – 162  

Херсонський обласний фінансовий відділ – 304, 
351  

Херсонський обласний фінансовий відділ 
(промисловий) – 203, 204, 205  

Херсонський обласний фінансовий відділ 
(сільський) – 203, 204, 205  

Херсонський обласний центр відродження 
національної культури – 179  

Херсонський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер – 163  

Херсонський окружний адміністративний відділ – 
105  

Херсонський окружний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 105  

Херсонський окружний відділ праці – 110  
Херсонський окружний відділ 
сільськогосподарського управління (періоду 
нацистської окупації) – 321  

Херсонський окружний відділ соціального 
забезпечення – 282  

Херсонський окружний військовий комісаріат – 
105 

Херсонський окружний господарський банк 
(періоду нацистської окупації) – 77, 86, 94  

Херсонський окружний комісар (гебітскомісар) 
(періоду нацистської окупації) – 120, 121, 145, 
321 

Херсонський окружний комітет взаємної 
допомоги – 66  

Херсонський окружний комітет Всеукраїнського 
товариства допомоги жертвам інтервенції – 
143  

Херсонський окружний комітет допомоги 
голодуючим – 70 

Херсонський окружний комітет КП(б) України – 
111 

Херсонський окружний комітет профспілки 
робітників-металістів – 109  

Херсонський окружний комунальний відділ – 71  
Херсонський окружний позиковий комітет – 47  
Херсонський окружний посівний комітет – 47  
Херсонський окружний суд – 252  
Херсонський окружний уповноважений 
Одеського губернського управління державних 
земель і майна – 105  

Херсонський окружний філіал профспілки 
радянських і торговельних службовців – 136  

Херсонський окружний філіал ТЗЄТ – 129  
Херсонський окружний фінансовий відділ – 67 
Херсонський пивоварний завод – 82  
Херсонський підрайонний комітет профспілки 

робітників-металістів – 109  

Херсонський планетарій – 169  
Херсонський повітовий виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 110  

Херсонський повітовий відділ народної освіти – 
72  

Херсонський повітовий відділ охорони праці – 110  
Херсонський повітовий відділ управління – 134  
Херсонський повітовий відділ юстиції – 164  
Херсонський повітовий військово-продовольчий 

магазин – 145  
Херсонський повітовий земельний відділ – 72  
Херсонський повітовий комітет незаможних 

селян – 114  
Херсонський повітовий підвідділ ЗАГС – 127  
Херсонський повітовий позиковий комітет – 47  
Херсонський повітовий посівний комітет – 47  
Херсонський повітовий продовольчий комітет – 

144  
Херсонський повітовий революційний комітет – 

116  
Херсонський повітовий уповноважений 
Одеського губернського управління державних 
земель і майна – 105  

Херсонський повітово-міський відділ соціального 
забезпечення – 272  

Херсонський повітряний загін № 97 – 128  

Херсонський повітряний загін № 421 – 128  

Херсонський пункт Радянсько-польського 
акціонерного торговельного товариства – 138  

Херсонський радіотрансляційний вузол (періоду 
нацистської окупації) – 93  

Херсонський районний відділ з будівництва в 
колгоспах – 108  

Херсонський районний відділ охорони здоров’я 
(періоду нацистської окупації) – 92  

Херсонський районний комітет взаємної 
допомоги – 66  

Херсонський ревмокардіологічний санаторій 
водників – 321  

Херсонський ремонтно-тракторний завод – 115  
Херсонський рибоводний технікум – 60  
Херсонський сільськогосподарський інститут 

ім. О.Д.Цюрупи – 171  
Херсонський склотарний завод – 250  
Херсонський суднобудівний завод – 274  
Херсонський суднобудівний завод «Паллада» – 

235  
Херсонський суднобудівний завод ім. Комінтерну 

– 222  
Херсонський судномеханічний технікум – 274  
Херсонський судноремонтний завод 

ім. В.В.Куйбишева – 185  
Херсонський театр ім. Луначарського – 322  
Херсонський Театр ляльок – 322  
Херсонський Театр юного глядача – 322  
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Херсонський технікум механізації сільського 
господарства – 106   

Херсонський трест бавовницьких радгоспів – 313  
Херсонський трест бавовницьких, свинарських та 

вівчарських радгоспів – 313  
Херсонський Український драматичний театр – 

184  
Херсонський уповноважений Миколаївського 
губернського відділу продовольчого 
постачання – 108  

Херсонський філіал Дніпровсько-Бузької контори 
ресторанів і буфетів «Водресторан» – 52  

Херсонський фінансовий технікум – 277  
«Херсонський целюлозно-паперовий комбінат», 
акціонерне товариство – 47  

Херсонський шахово-шашковий клуб – 207  
Херсонський шкільно-туберкульозний санаторій 

– 286  
Херсонський шкіряний завод – 229  
Херсонські обласні ремонтно-механічні 
майстерні тресту «Маслопром» – 246, 295, 
351 

Херсонсько-Дніпровське відділення Наркомату 
зовнішньої торгівлі СРСР – 280  

Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна 
комісія по боротьбі з контрреволюцією, 
спекуляцією і посадовими злочинами – 104  

Херсонсько-Миколаївський губернський 
революційний трибунал – 120   

Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція 
– 55  

Хорлівський зсипний пункт – 280  
Хорлівський районний військовий комісаріат – 

319   
Хрущовське сільське споживче товариство – 302  
Хрущовський ветеринарний пункт – 293  
 

Ц 
Центральна комісія допомоги дітям – 47  
Центральна партизанська комісія при ВУЦВК – 

90  
Центральна рада Всесоюзного добровільного 

спортивного товариства «Буревісник» – 199  
Центральна рада Всесоюзного добровільного 

спортивного товариства «Іскра» – 207  
Центральна рада Всесоюзного добровільного 

спортивного товариства «Медик» – 209, 210  
Центральна рада Всесоюзного добровільного 

товариства «Автодор» – 44  
Центральна спілка споживчих товариств УРСР 

(Укоопспілка) – 216  
Центральна Українська контора 

«Держбудбракераж» – 50  
Центральне бюро технічної інформації 

Херсонського Раднаргоспу – 317  
Центральне конвенційне бюро – 53  

Центральне статистичне управління при Раді 
Міністрів СРСР – 184  

Центральне торговельне товариство «Ост» по 
збуту сільгосппродукції і постачанню 
сільського господарства (періоду нацистської 
окупації) – 120  

Центральний відділ ЗАГС при НКВС УСРР – 127, 
128  

Центральний інститут підвищення кваліфікації 
керівних працівників народної освіти – 286  

Центральний Комітет взаємної допомоги УСРР – 
66  

Центральний Комітет Всеросійської 
Комуністичної партії (більшовиків) – 47, 48, 
66, 69, 97, 98, 106, 114 

Центральний комітет Всесоюзного товариства 
винахідників і раціоналізаторів – 316  

Центральний комітет Добровільного товариства 
сприяння армії, авіації та флоту  СРСР – 285, 
286  

Центральний Комітет Комуністичної Партії 
Радянського Союзу – 168, 169  

Центральний Комітет Комуністичної Партії 
України – 168, 169  

Центральний комітет профспілки працівників 
автомобільного транспорту і шосейних доріг – 
311  

Центральний комітет профспілки працівників 
державної торгівлі і громадського харчування 
– 281  

Центральний комітет профспілки працівників 
комунального господарства – 281  

Центральний комітет профспілки працівників 
культури – 179  

Центральний комітет профспілки працівників 
рибної промисловості – 45  

Центральний комітет профспілки радянських 
працівників – 144  

Центральний комітет профспілки робітників 
борошномельної промисловості і елеваторів – 
129  

Центральний комітет профспілки робітників 
земельних органів – 48  

Центральний комітет профспілки робітників і 
службовців МТС та земельних органів – 131  

Центральний комітет профспілки робітників і 
службовців народного зв’язку – 280  

Центральний комітет профспілки робітників 
радгоспів – 118  

Центральний комітет профспілки фінансово-
банківських працівників – 252  

Центральний комітет ТЗЄТ СРСР – 129  
Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Юзкуї 

Генічеського р-ну – 104  
Цюрупинська дорожньо-експлуатаційна дільниця 

– 48  
Цюрупинська науково-дослідна станція 
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виноградарства та освоєння пісків – 168  
Цюрупинська районна санітарна станція – 55  
Цюрупинський районний відділ народної освіти – 

335   
Цюрупинський районний відділ торгівлі – 334  
Цюрупинський районний військовий комісаріат – 

315  
 

Ч 
Чалбурдянська сільська управа (періоду 

нацистської окупації) – 78  
Чаплинська дорожньо-експлуатаційна дільниця – 

49  
Чаплинська машинно-тракторна станція – 73  
Чаплинська районна біржа праці (періоду 
нацистської окупації) – 93  

Чаплинська районна профспілка працівників 
харчової промисловості – 116  

Чаплинська районна управа (періоду нацистської 
окупації) – 88, 93 

Чаплинське районне управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 55 

Чаплинський волосний відділ праці – 72  
Чаплинський районний військовий комісаріат – 

320   
Чаплинський районний комітет Добровільного 

товариства сприяння армії, авіації та флоту 
УРСР – 285, 286  

Чаплинський районний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 344  

Червона Армія – 70, 207, 299, 321  
Червона гвардія – 109  
Червоногвардійська сільська рада – 314  

Червоно-Костомарівський сільський комітет 
взаємної допомоги – 114  

Чкаловське сільське споживче товариство – 302  
Чонгарська сільська управа (періоду нацистської 

окупації) – 76  
Чорнобильська атомна електростанція – 155, 173  
Чорноморське державне пароплавство – 52, 325  
Чорноморське медико-санітарне управління – 143  
Чорноморський трест торгівлі і громадського 

харчування на водному транспорті – 50   
Чорноморський флот – 60  
Чорноморсько-Азовське монтажно-

відновлювальне управління – 206  
Чорнянська лікарня – 304  
Чулаківська сільська поліція (періоду нацистської 

окупації) – 87  
 

Ш 
Шкільний відділ Херсонської губерніальної 

народної управи – 137  
Штаб начальника тилу Херсонської губернії – 68  
Штаб Херсонської групи військ – 120  
Шуменський окружний комітет болгарсько-

радянської дружби – 61  
Шуменський окружний комітет Компартії 

Болгарії – 61  
 

Ю 
Юзкуйська волосна економічна нарада – 97  
Юзкуйська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 104  

Юзкуйська сільська управа (періоду нацистської 
окупації) – 76  
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
А 

Автобази – див. Бази  
Автоматизація виробництва – 108, 156, 189, 190, 

219, 236, 274, 275, 317  
Автотранспорт – див. Транспорт 
Агітаційно-пропагандистська робота – див. 
Пропаганда 

Агітація і пропаганда антирадянська і боротьба з 
нею – 104, 121, 197 

Агіткультбригади – 131, 179 
Агролісомеліорація – 147, 148 
Агрономи – 75, 76, 150 
Агрономія і агрообслуговування – 53, 74-79, 81, 

87, 89, 91, 112, 131, 138, 147-150, 152, 156, 157, 
162, 209, 211, 215, 257, 296, 310, 312, 330, 333, 
342, 350, 352 

Агропромисловий комплекс – 131, 138, 152, 156, 
162, 211, 215 

Агротехніка – 58, 132, 148, 208, 296, 312, 334 
Адвокатура – 164, 254 
Адміністративно-територіальний поділ – 165, 

168, 170, 185-190, 213 
Акціонерні товариства – див. Товариства  
Амністії, амністовані громадяни – 288 
Анкети  

військовослужбовців – 70 
власників торговельних підприємств – 144 
іноземних громадян – 134 
керівників КВД – 66 
навчальних закладів (періоду нацистської 
окупації) – 145 

нагороджених – 297, 350 
общинних господарств (періоду 
нацистської окупації) – 132 

підприємств – 251 
підприємств (періоду нацистської окупації) 

– 145 
правопорушників – 129, 136 
працівників – 43, 52, 59, 70, 98, 111, 127, 

135, 231, 235, 352 
працівників (періоду нацистської окупації) 

– 121 
релігійних общин – 96 
студентів – 43 
установ – 251 
учасників спортивних змагань – 196, 199 
членів профспілки – 58 

Аптекоуправління – 262 
Армії  

Вермахт – 75, 76, 79, 80, 86, 88, 90, 120, 145 
Царська – 125 

Червона (Червона Гвардія) – 69, 70, 109, 
354 

Артілі – 46, 47 
інвалідів – 112, 145, 227, 233, 244, 338, 341, 

343 
кустарно-промислові – 68 
лісопромислової кооперації – 233-235 
промислові – 56, 65, 240 
промислової кооперації – 49, 51, 67, 108, 

229-233, 323, 343 
сільськогосподарські – 59, 67, 100-103, 224-

226, 241-243, 248-250, 259-262, 264-267, 
283-285, 300-303, 313-315, 318, 330-332, 
348-350 

сільськогосподарські (періоду нацистської 
окупації) – 87, 88 

торгово-промислові – 135 
трудові – 57, 59 

Архіви та архівне будівництво – 195, 297 
Архітектура – 51, 323, 324, 347 
Атестація  

працівників – 269, 285 
робочих місць – 140 
 

Б 
Бавовна і бавовництво – 49, 50, 78, 84, 88, 91, 112, 

119, 126, 128, 130, 141, 147, 195, 273, 277, 296, 
304, 309, 313, 334, 336, 342, 350, 352, 353 

Бавовникові станції – див. Станції 
Базари – 51, 219 
Бази  

авіаційно-технічні – 128 
автотранспортні – 318, 319 
відпочинку – 65, 264 
військово-морські – 50 
заготівельні – 97 
збутові – 46, 53, 95, 272 
насіннєві – 90 
оптовороздрібної торгівлі – 43 
паливно-мастильних матеріалів (нафтобази) 

– 279 
плодоовочеві – 269 
продовольчі – 246 
сільгосппостачання – 48, 49, 183, 207 
спеціальні (спецбази) – 278 
худоби – 44 

Бандитизм і боротьба з ним – 56, 70, 99, 114, 121-
123, 125, 126, 132, 134, 135 

Банки – 45, 47, 99, 56, 99, 103, 120, 146, 180, 181, 
184, 197, 198, 282, 293 

періоду нацистської окупації – 77, 86, 94  
Банкрутство – 48, 140 



 437

Батальйони – див. Військові частини 
Баштанництво, баштанні культури – 65, 149, 269 
Бджільництво – 97, 98, 253, 254, 306, 312, 323 
Безпритульність і боротьба з нею – 54, 134, 143, 

256, 342 
Безробіття і боротьба з ним – 69, 70, 87, 125, 145 
Бібліотеки, бібліотечна робота – 43, 62, 132, 185, 

200, 205, 256, 259, 290, 298, 307, 311, 317 
Біженці – 207 
Білогвардійці – 99, 121, 207 
Біржі праці (періоду нацистської окупації) – 75, 

79, 80, 86, 88, 93, 120, 145 
Благоустрій – 49, 214, 222, 288, 298, 324, 336, 345, 

352, 353 
Бригади – 131, 165, 221, 222, 258, 266, 267, 291, 

311, 312, 315-317, 334 
Будинки 

арештні – див. Місця ув’язнення 
відпочинку, курорти, санаторії – 49, 80, 185, 

245, 264, 283, 286, 321, 311 
вчителів – 264 
дитячі (дитбудинки) – 47, 59, 72, 112, 134, 

144, 199, 256, 257, 259, 263, 293, 335, 342 
житлові – 53, 56, 71, 72, 170, 222, 223, 236, 

251, 259, 274, 291, 299, 318, 323, 335 
інвалідів – 237, 238  
конфісковані – 87 
культури – 59, 131, 209 
молитовні – див. Установи релігійні 
народної творчості – 322 
науково-технічної пропаганди – 317 
переселенські – 53, 313, 318 
сільські (сільбуди) – 111 

Будівництво – 41, 46, 48, 49, 53, 60, 62-65, 71-73, 
93, 94, 108, 110, 111, 118, 126, 129, 136, 139-
141, 146, 148-151, 153, 156-158, 162, 163, 168, 
170, 173-175, 177, 178, 180, 181, 184-190, 192, 
197, 208, 209, 211-220, 222, 223, 227, 228, 230, 
232-236, 239-241, 244, 245, 251-259, 262-264, 
268-271, 273-275, 277-279, 281, 282, 288, 291, 
292, 296-300, 308, 309, 311-313, 318, 322-324, 
329, 334-336, 338, 339, 343, 345-348, 350-353 

 
В 

Введення в експлуатацію об’єктів – 48, 49, 108, 
117, 149, 150, 156, 158, 162, 163, 170, 174, 175, 
177, 178, 211, 212, 214, 217, 219, 220, 222, 235, 
236, 251, 254, 255, 262, 263, 274, 275, 278, 291, 
296, 306, 323, 324, 352, 353 

Взаємне страхування – див. Страхування  
Вербування – 89, 120, 129, 145, 319 
Верфі – 235, 236 
Ветеринарія і ветеринарне обслуговування – 53, 

70, 113, 119, 138, 147-152, 155, 157, 208, 209, 
211, 293, 308, 330, 336, 340, 344, 352 

періоду нацистської окупації – 77, 81, 87, 93 

Вибори 
Верховної Ради СРСР – 166, 172, 173 
Верховної Ради УРСР – 167-173, 303 
делегатів – 116, 118 
місцевих рад – 64, 72, 98, 104, 112, 135, 167-

173, 223, 224, 241, 247, 248, 281, 282, 297-
300, 303, 312, 326, 328, 329, 332, 343-346, 
348, 350, 354 

командного складу – 104 
КВД – 67, 119 
КНС – 69, 70 
народних суддів, засідателів – 63, 167-169, 

171 
профспілкові – 46, 48, 58, 60, 109, 116, 131, 

141, 158, 159, 163, 174, 179, 181, 194, 196, 
205, 207, 210, 238, 255, 259, 275, 278, 280, 
281, 288, 311, 344 

Виборчі права, їх позбавлення та поновлення – 
64, 83, 104, 135, 288, 326 

Видавництва, видавнича справа – 64, 65, 111, 120, 
179, 195, 217, 220, 244, 290, 307, 317 

Винахідництво і раціоналізація – 58, 126, 131, 
139, 146, 163, 177, 178, 189, 194, 208, 216, 234, 
236, 251, 254, 275, 296, 311, 316, 318, 319, 334 

Виноградарство і виноробство – 61, 63, 132, 147-
150, 156-158, 168, 209, 282, 290, 303, 308, 312, 
347 

Виселення – 117, 172, 288  
Виставки – 51, 139, 149, 151, 157, 166-170, 181, 

195, 209, 218-220, 289, 306, 312, 313, 315-317, 
347, 350 

Вівчарство – 176, 208, 296, 313, 339 
Відділення церкви від держави – 125 
Війни 

Велика Вітчизняна – 93, 100-102, 146, 180, 
200, 217, 233, 237-239, 248, 259, 282, 291, 
298, 303, 305, 311, 313, 322, 329, 340, 351, 
354, 355 

Громадянська – 123 
Війська 

білогвардійські – 104, 121 
врангелівські – 70, 354 
нацистські (німецькі) – 73, 74, 79, 80, 82, 84, 

85, 89 
польські – 104 
румунські – 82 

Військова кооперація – 273 
Військові комісаріати (військкомати) – 44, 61, 69-
71, 104, 105, 109, 114, 117, 136, 138, 206, 207, 273, 
319, 320 
Військові наради – 56, 69 
Військові об’єкти – 324 
Військові округи – див. Округи  
Військові частини Червоної армії – 61, 69, 70, 
104, 107, 120, 136, 145, 171, 273, 280, 319, 334, 354 
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Військовозобов’язані – 72, 89, 95, 109, 113, 114, 
120, 135, 207, 223, 228, 248, 252, 285, 298-300, 
313, 351 
Військово-морські бази – див. Бази 
Військово-патріотичне виховання – 179, 285, 286, 

288 
Військовополонені – 82, 87-89, 121, 145, 195, 355 
Військово-революційні комітети – 107, 109, 113, 

122, 134, 334 
Військовослужбовці – 44, 61, 70, 72, 87, 123, 125, 

207, 237, 285, 288, 291, 292, 298, 305, 320, 351 
Військово-споживчі товариства – 273 
Водний транспорт – див. Транспорт  
Воїни-афганці – 239 
В’язні – 127, 133 
В’язниці – див. Місця ув’язнення 
 

Г 
Газети – 64, 109, 111, 120, 140, 183, 244, 267, 290, 

306, 336, 355 
Гарнізони – 104 
Геологічні роботи – 255 
Гідроелектростанції (ГЕС) – див. Станції 
Гідротехнічні і гідромеліоративні роботи – 136, 

147, 148, 222, 278, 279, 347 
Голови міські, районні (періоду нацистської 
окупації) – 87 

Голод і боротьба з ним – 47, 59, 70, 98, 106, 109, 
111, 113-116, 121, 134, 135, 279 

Госпіталі – див. Медичні заклади 
Громадська безпека – 273 
Гужовий транспорт – див. Транспорт 
 

Д 
Дезертирство і боротьба з ним – 57, 61, 71, 114, 

114, 120, 122-125, 132, 134, 136, 201, 207 
Демобілізація, допомога демобілізованим – 68, 

206, 241, 264, 288 
Державне страхування (держстрах) – див. 
Страхування  

Дивізії – див. Військові частини 
Дитячі садки, ясла – див. Заклади 
Дослідні і показові господарства, дільниці і поля 

– 119, 195, 307, 338, 342, 355 
Дослідні станції – див. Станції 
Духовенство – 122 
 

Е 
Евакуація – 57, 60, 72, 75, 76, 87, 166, 313 
Елеватори – 113, 129, 211, 212 
Електричні станції – див. Станції 
Емігранти, політемігранти – 130, 169, 172 
Епідемії та боротьба з ними – 77, 122, 125, 143, 

153-155, 206, 209, 262, 263, 293, 303, 307, 308 
 

Ж 
Журнали  

дитбудинку – 293 
класні – 303 
обліку видачі атестатів, дипломів – 272  
обліку видачі ордерів – 56 
обліку колгоспників та членів їх сімей – 

224-226, 248-250, 260, 264-266, 283, 284, 
300-302, 313-315, 330-332, 348 

реєстрації судово-слідчих справ – 70, 127 
 

З 
Заводи – 44, 46-49, 53, 58, 71, 82, 96, 99, 109, 115, 

126, 130, 131, 139-141, 156-158, 161, 185, 211, 
222, 229, 235-237, 250, 251, 273-278, 295, 312, 
313, 316, 322, 338, 339, 343, 347, 351 

Заклади  
дошкільні – 47, 54, 56, 65, 154, 155, 157, 185, 

223, 248, 256-259, 263, 287, 288, 303, 343 
навчальні – див. Навчальні заклади 
позашкільні – 192, 193, 248, 256, 257, 258, 

303 
Залізниці – 46, 137, 185, 186, 206, 270, 274 
Залізничні станції – див. Станції 
Заповідники, заповідні господарства – 51, 341 
Збитки, заподіяні 

нацистськими окупантами – 60, 72, 82, 83, 
94, 98, 132, 139, 143, 161, 162, 172, 174, 
176, 180, 184, 193, 195, 199, 201, 213, 222, 
235, 241, 242, 251, 260, 261, 277, 281, 284, 
288, 289, 291, 293, 295, 301, 318, 328, 340, 
342, 345, 348, 350-352 

румунськими окупантами – 82 
Злочини нацистських окупантів – 82, 83, 93, 94, 

132, 277, 297 
Злочинність, боротьба з нею – 104, 121, 123, 125-

127, 134, 159-160, 172, 196, 197 
Зрошувальні системи – 149, 150, 152, 168, 169, 

197, 245 
Зрошування земель – 138, 148-152, 157, 168, 169, 

184, 188-190, 197, 209, 223, 245, 247, 268, 282, 
292, 303, 306, 308, 312, 334 

 
І 

Інтервенція, інтервенти – 143 
Інститути  

навчальні – див. Навчальні заклади 
науково-дослідні – 139, 150, 152, 168, 169, 

287, 338, 342 
проектні – 278, 347 

 
К 

Карні справи – див. Справи 
Картки  

обліку (періоду нацистської окупації) – 76, 
80, 85-87, 92, 93, 96 
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обліку підприємств, установ, організацій – 
61, 63, 96 

обліку платників податків – 106 
обліку роботи – 47, 142 
обліку спеціалістів – 138, 291 
обліку членів профспілки – 49, 310 
обліку шляхів сполучення – 49 
особові – 50, 98, 135, 229, 231, 272, 279, 

282, 291, 293, 299, 300, 313, 329 
позбавленних виборчих прав – 288 
реєстраційні – 106, 182 

Каси страхування – 65, 110-112, 143, 280, 343 
Кладовища – див. Місця поховання 
Клуби – 62, 72, 131, 132, 146, 185, 200, 207, 290, 

311, 328 
Комбінати – 46, 47, 64, 108, 168, 185, 193, 212, 

254, 255, 276, 278, 294, 333, 342, 352 
Коменданти – 210, 273 

періоду нацистської окупації – 74-76, 78, 
81, 84, 85, 87, 92 

Комісії 
атестаційні – 45, 53, 157, 279, 302 
військово-продовольчі – 98, 106, 107, 121, 

122, 134, 276 
надзвичайні – 82, 104, 121, 123, 127, 134, 

143, 154, 162, 177, 297, 303 
особливі – 72, 98, 106, 107, 121, 122, 144, 

276 
партизанські – 142 

Комітети 
взаємодопомоги (періоду нацистської 
окупації) – 86 

виконавчі рад – 47, 53-57, 59, 64, 71, 72, 90, 
91, 93, 95-99, 104, 108, 110, 111, 115-118, 
128, 130, 132, 134, 141, 142, 147, 164-174, 
180, 181, 201, 202, 213, 222-224, 237, 240, 
241, 247, 248, 255, 262, 273, 274, 276, 281, 
282, 285, 288-292, 297-300, 303-306, 308, 
311, 312, 318, 321-323, 326-329, 332-339, 
343-348, 350-354 

військово-продовольчі – 106, 107 
військово-революційні – 109, 113, 122, 134, 

334 
громадської безпеки – 273 
революційні – 54, 98, 107, 109, 116, 117, 

145, 334 
Контррозвідка антирадянська і боротьба з нею – 

121, 122 
Контрреволюція і боротьба з нею – 70, 104, 116, 

121, 123, 126, 197 
Конфіскація – 67, 87-90, 94, 107, 113, 289,  
Конярство – 147, 148, 336 
Кооперативне страхування – див. Страхування 
Кооперація і кооперативний рух – 44, 45, 47, 51, 

52, 57, 59, 64, 67, 68, 94, 97, 104, 109, 112, 116, 
136, 145, 216, 227, 229-235, 244, 273, 302, 309, 
320, 323, 332, 335, 338, 340, 341, 343, 354 

Кримінальні справи – див. Справи 
Курорти – див. Будинки відпочинку 
 

Л 
Лазарети – див. Медичні заклади 
 

М 
Машинно-тракторні станції – див. Станції 
Медичні заклади 

госпіталі – 200, 355 
лазарети – 70, 115 
періоду нацистської окупації – 88 

Меліорація – 53, 147, 148, 223, 239, 240, 333, 342 
Метеорологічні станції – див. Станції 
Мисливство, мисливські господарства – 189, 221, 

341 
Міліція – 51, 55-57, 104, 121-127, 133, 134, 137, 

142, 201, 207, 210, 276 
Місця  

заповідні – див. Заповідники 
поховання – 82, 87, 180, 288, 303, 329, 345, 

355 
ув’язнення – 121, 127, 213, 355 

Мобілізації – 52, 71, 75, 76, 91, 95, 105, 109, 113, 
122, 180, 204, 252, 289, 299, 319, 320  

Могили – див. Місця поховання 
Молитовні будинки – див. Установи релігійні 
Мости – 49, 223, 274, 308, 334 
Музеї – 62, 63, 180, 181, 200, 201, 322, 341 
 

Н 
Навчальні заклади  

військові – 110, 319 
інститути – 149, 168, 171, 256, 262, 286-288 
технікуми – 43, 53, 60, 106, 132, 239, 244, 

256, 274, 277, 255 
училища – 59, 60, 66, 107, 210, 256-258, 272 
школи – 44, 54, 60, 66, 72, 111, 120, 121, 

132, 134, 159-161, 192, 193, 199, 218, 220, 
222, 223, 226, 240, 248, 256-259, 263, 264, 
271, 272, 274, 286, 287, 289, 290, 293, 300, 
303, 307, 311, 315-318, 322, 326-328, 335, 
336, 348, 352 

школи періоду нацистської окупації – 88 
Наглядові справи – див. Справи 
Нагородження – 51, 62, 63, 100-102, 139, 157, 161, 

166-173, 183, 191-193, 204, 205, 210, 217, 219, 
223, 227, 232, 237, 239, 247, 248, 256-259, 264, 
270, 275, 278, 279, 285, 288, 289, 297-299, 303, 
311, 313, 316, 322, 326, 329, 350, 351, 355 

Науково-дослідні інститути – див. Інститути 
 

О 
Облікові справи – див. Справи 
Овочівництво – 65, 149, 231 
Округи 
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адміністративно-територіальні – 45, 47, 55-
57, 61, 64, 66-71, 95-100, 103-106, 109-
116, 118, 119, 121, 124-127, 129, 133, 135-
138, 143-145, 201, 202, 206, 207, 251-253, 
273, 276, 279, 320  

виборчі – 63, 166 
військові – 69, 120, 121, 273, 319 
митні – 129 
поштово-телеграфні – 119, 206, 253 
судові – 96, 99, 117 
шляхів сполучення – 70, 279 

Особові справи – див. Справи 
 

П 
Пам’ятки історії та культури, їх охорона. 
пропаганда – 51, 62, 63, 180, 324 

Пам’ятники – 62, 63, 303, 324 
Пенсійні справи – див. Справи 
Переселення і переселенці – 53, 54, 83, 90, 91, 93, 

99, 112, 120, 129, 148, 157, 166, 167, 172, 180, 
209, 261, 267, 281, 283, 288, 289, 291, 296-300, 
302, 303, 313-315, 318, 326, 329, 344, 345, 350, 
351, 353 

Підприємства  
акціонерні – 47, 48, 139, 146 
державні – 44, 61, 65, 71, 82, 96, 106, 108, 

110, 116, 126, 128, 132, 152, 156, 162, 166, 
174, 176, 185-190, 193, 194, 197, 198, 203-
205, 214-220, 235, 246, 247, 250-253, 258, 
259, 268, 273, 274, 276-278, 283, 294, 295, 
305, 308, 309, 315-317, 319, 333, 335, 338, 
339, 341-343, 347, 348, 351 

комунальні – 56, 128, 163, 185, 214, 215, 
291, 348, 353 

кооперативні – 44, 45, 47, 51, 57, 73, 109, 
116, 145, 146, 203, 213, 216-220, 234, 271, 
305 

кустарні – 57, 59, 68, 73, 100, 104, 114 
місцевої промисловості – див. 
Промисловість 

німецькі – 221 
періоду нацистської окупації – 86, 88, 91-

93, 120, 121, 145 
Повітряний транспорт – див. Транспорт 
Пожежна безпека (періоду нацистської окупації) 

– 87 
Полки – див. Військові частини  
Преса – 63, 120, 155, 160, 181 
Пристані – 70, 222 
Проектні інститути – див. Інститути 
Промисловість  

автомобільна – 185  
бавовняна – 49, 126, 130, 168, 185, 273, 277 
борошномельна – 129, 162, 212, 295 
будівельних матеріалів – 169, 250-252, 255 
важка – 58, 206 
військова – 109 

виноробна – 156, 157, 312 
деревообробна – 47, 115 
консервна – 46, 339 
кустарна – 57, 59, 68, 104 
легка – 50, 146, 316, 317 
лісова – 47, 233-235 
машинобудівна – 44, 58, 206, 316, 317 
місцева – 54, 71, 100, 129, 132, 159, 162, 

163, 184, 185, 190, 193, 194, 203, 204, 213, 
214, 247, 250, 251, 253, 268, 269, 274, 283, 
294, 295, 322, 333, 341, 342 

м’ясо-молочна – 46, 78, 161, 162, 201, 246, 
250, 276, 295, 316, 351 

нафтова – 139-141, 185, 279 
оборонна – 198 
паливна – 322 
поліграфічна – 64, 244, 290, 307  
електронна – 198 
рибна – 45, 60, 174, 198, 239, 253, 316 
суднобудівна – 198, 222, 235-237, 274-276, 

316 
текстильна – 49, 126, 193, 229, 323 
харчова – 46, 91, 95, 105, 116, 156, 157, 159, 

162, 202, 216, 217, 233, 250, 295, 312, 316, 
317, 333, 342 

целюлозно-паперова – 47, 48 
швейна – 229, 323 
шкіряна – 229, 233, 323 

Пропаганда  
антирадянська – див. Агітація  
науково-технічна – 315-317 
пам’яток історії та культури – 63 
правова – 160, 164 
сільськогосподарська – 148, 149, 334 

Протиповітряна оборона (МППО) – 110, 141, 191, 
228, 234, 252, 257, 322, 343, 347, 352 

Професійно-технічні училища – див. Навчальні 
заклади 

Птахівництво – 68, 306, 310, 312 
 

Р 
Раціоналізація – див. Винахідництво і 
раціоналізація 

Реевакуація – 172, 322 
Реєстрація актів цивільного стану (періоду 
нацистської окупації) – 87, 88 

Релігія і боротьба з нею – 66, 104, 125, 128, 134, 
135, 326 

Репатріація – 72, 83, 98, 166-169, 172, 207, 228, 
241, 248, 281, 288, 298-300, 303, 311, 328, 350 

Розтрати і боротьба з ними – 234 
Розшук осіб – 51, 56, 104, 122-127, 134, 199, 248, 

257 
Рослинництво – 61, 149, 151, 152, 157, 188, 226, 

245, 296, 312, 323 
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С 
Садівництво – 149, 156, 158, 184, 190, 247 
Самогоноваріння і боротьба з ним – 121, 122, 125 
Санаторії – див. Будинки відпочинку 
Санітарні станції – див. Станції 
Свинобази – див. Бази 
Священнослужителі – 87, 135 
Свідоцтва  

на право проживання – 51, 55, 105, 123, 125, 
137, 141 

на право спадкування – 247 
про народження – 87, 128, 134 
пропускні – 85 

Селекція – 156-158, 165 
Синагоги – див. Установи релігійні 
Соціальне страхування (соцстрах) – див. 
Страхування  

Спекуляція і боротьба з нею – 89, 95, 104, 121, 
125 

Списки 
авторів – 181, 195 
адвокатів – 254 
арештованих – 51, 57, 94, 127 
боржників – 45, 52 
виборців – 63, 112 
вихованців дитбудинків – 47, 59, 112 
військовозобов’язаних – 72, 109, 120, 207, 

298-300, 313, 351 
військовополонених – 87-89, 195 
військовослужбовців, червоногвардійців та 
членів їх сімей – 61, 70, 90, 96, 119, 171, 
202, 207, 223, 274, 298, 299, 311, 329 

військовослужбовців німецьких та 
румунських – 87, 385 

власників підприємств, акціонерів – 96, 140 
волостей – 134 
голодуючих, малозабезпечених – 47, 66, 70, 

76, 115, 116, 199 
громадян – 54, 56, 65, 72, 75, 83, 86, 95, 98-

100, 110, 113, 115, 118, 123, 126, 132, 199, 
272-274, 300, 303, 313, 344 

громадян, вивезених до Німеччини та 
репатрійованих із Болгарії, Німеччини, 
Румунії, Франції – 72, 82-84, 86-89, 91, 
93, 94, 98, 121, 132, 166, 167, 172, 195, 
228, 277, 281, 288, 298-300, 303, 311, 312, 
328, 350, 351 

дезертирів – 114, 122, 124, 132, 136 
депутатів, кандидатів – 63, 72, 134, 241, 

281, 300, 303, 329 
дітей розшукуваних – 257 
дітей-сиріт – 47, 59, 72, 82, 112, 207, 289 
доріг – 174, 175 
евакуйованих – 72, 76, 313 
емігрантів, реемігрантів – 172, 179, 199 
жертв інтервенції – 143 
жертв нацизму – 82, 83, 248, 277, 311, 329 

злочинців нацистських – 82, 83 
інвалідів – 207, 228, 311, 313 
іноземців – 134 
керівників органів місцевого 
самоврядування, номенклатури – 166-
169, 214, 215, 303 

колгоспів – 86, 147, 149, 165, 282, 311 
колгоспників, членів сільгоспартілей та 
членів їх сімей – 57, 67, 72, 100-102, 125, 
223, 239, 242, 260-262, 265-267, 285, 298, 
312, 315 

куркулів – 86, 87, 93, 118 
курсантів – 44, 130 
кустарів, ремісників – 114 
навчальних закладів – 256, 258 
нагороджених – 51, 62, 100-102, 151, 153, 

170, 223, 239, 247, 248, 257, 258, 264, 279, 
288, 297, 298, 303, 311, 313, 326, 329 

народженних, одруженних, померлих 
(періоду нацистської окупації) – 89 

населених пунктів – 82, 86, 121, 165, 191, 
282, 288, 329 

населення (періоду нацистської окупації) – 
75, 87, 88, 145 

пам’яток і пам’ятних знаків – 51, 62, 180 
парків, садів – 51 
партизанів – 90, 91, 95, 96, 171, 202 
передовиків – 51, 58, 131, 148, 149, 161, 162, 

208, 267, 279, 303, 306, 313, 336 
переселенців – 98, 129, 166, 167, 172, 261, 

267, 283, 288, 289, 296-300, 302, 303, 314, 
329, 344, 350, 353 

переселенців (періоду нацистської окупації) 
– 90, 91, 93, 94, 313 

підприємств, установ, організацій – 54, 56, 
93, 96, 97, 121, 128, 152, 184-186, 188, 
195, 210, 211, 288, 291, 311, 316 

підприємств, господарств, установ (періоду 
нацистської окупації) – 59, 88, 89, 297 

плавзасобів – 52, 70 
платників та неплатників податків – 72, 

104, 106, 107, 144, 201, 299, 305 
позбавлених виборчих прав – 64, 83, 135, 

326 
поліцейських (періоду нацистської 
окупації) – 86, 87, 298, 312 

поховань – 82, 180 
працівників, спеціалістів – 43-46, 48, 50-53, 

57-59, 67-71, 73, 94, 98, 105, 106, 109-112, 
117, 119, 128-132, 135, 137-139, 141, 143, 
145-150, 152, 157, 159, 161-163, 165, 166, 
174, 192, 199-201, 203, 204, 206-208, 211, 
214, 222, 234, 238, 245, 246, 251-254, 268, 
269, 274, 278-281, 283, 285, 291, 292, 296, 
298, 302, 305-307, 309, 313, 315, 318, 334, 
336, 350, 351 



 442 

працівників медичних, ветеринарних, 
санітарних – 64, 65, 121, 138, 141, 143, 
200, 206, 251, 286, 289, 304, 307, 308 

працівників педагогічних – 47, 60, 120, 121, 
130, 141, 199, 223, 248, 257, 258, 264, 272, 
277, 286, 290, 303, 307, 335, 336, 348 

працівників правоохоронних органів – 55, 
56, 121-127, 133, 160, 210 

працівників, членів общинних господарств 
(періоду нацистської окупації) – 73-82, 
84-94, 119, 121, 195, 297 

радгоспників – 113, 132, 150, 208, 313, 334 
релігійних громад – 326 
репресованих – 57, 83, 95, 118, 145 
рибалок – 45, 86, 239 
священників – 87, 135 
селян – 54, 55, 97, 105, 107, 109, 110, 113, 

115, 118, 120, 135, 207, 346 
сільських рад – 86, 134, 165 
сільського активу – 58, 66, 72, 107, 109, 125, 

135, 150, 151, 153, 166, 247, 272, 273, 283, 
306, 313, 314, 346 

спортсменів та учасників спортивних 
змагань – 207, 209, 286 

старост (періоду нацистської окупації) – 82, 
87, 121, 195 

стахановців – 47, 53, 313 
студентів, учнів – 60, 272, 277, 298, 299, 336 
членів артілей – 112, 229-234 
членів виборчих, лічильних комісій – 63, 

112 
членів добровільних товариств та їх 
правлінь – 44, 51, 52, 58, 60, 110, 111, 
219, 169, 286 

членів КНС та виключених з нього – 69, 70, 
109, 114-116, 135, 144 

членів кооперативних спілок та їх 
керівників – 228, 229, 233 

членів кредитних товариств – 59, 97-99, 103 
членів профспілок та їх керівників – 45, 49, 

58, 109, 129, 131, 143, 194, 309 
членів релігійних громад – 96 
членів самооборони – 69 
членів, працівників споживчих товариств та 
їх правлінь – 216-220 

Справи  
боржників – 52 
військовослужбовців, партизан, 
підпільників – 90, 91, 95, 96, 142, 145, 171 

дезертирів – 61 
карні, кримінальні, цивільні – 51, 96, 99, 

104, 107, 117, 121, 126, 136, 144, 145, 160, 
196, 197, 227, 245, 246, 251, 294, 310 

міліцейських розслідувань – 122, 124 
наглядові – 127, 159, 197, 252, 318 
облікові – 43, 54, 105 
опікунські – 133 

особові – 52, 56, 58, 60, 67, 112, 117, 122, 
126, 130, 131, 141, 142, 144, 145, 155, 181, 
184, 196, 199, 200, 201, 203, 222, 227, 228, 
230, 233, 245, 246, 251, 254, 256, 272, 277-
279, 281, 286, 288, 291, 292, 293, 298, 302-
304, 306, 307, 309, 318, 320, 321 

нагороджених – 227, 256 
пенсійні – 112 
репресованих – 104, 121, 197 

Станції 
бавовникові – 119, 128, 342 
гідро- та електростанції – 53, 108, 129, 157, 

158, 169, 177, 184-186, 230, 239, 259, 274, 
278, 279, 312, 318, 322, 323, 335, 343, 347 

дослідні – 58, 119, 168, 255, 330, 342 
залізничні – 137, 273 
інкубаторно-птахівницькі – 310 
інформаційно-обчислювальні – 247, 268, 

282, 327 
лісозахисні – 334 
машинно-випробувальні – 169 
машинно-облікові – 185, 187, 188 
машинно-тракторні (МТС) – 47, 71, 73, 92, 

131, 147-150, 160, 167, 169, 183, 248, 306, 
309, 310, 334, 337 

меліоративні – 223, 342 
метеорологічні – 59 
насіннєві – 128, 342 
племінної роботи – 149 
протималярійні – 227, 308 
ремонтно-технічні – 183 
санітарно-епідеміологічні – 55, 153, 154, 

209, 307 
телефонні – 177, 178 
учнівської молоді – 257 

Статути – 48, 54, 57, 60, 61, 65, 71, 87, 96, 109, 
120, 126, 128, 135, 140, 143, 151, 156, 163, 175, 
182, 207, 209, 216, 232, 233, 242, 344, 254, 274, 
275, 285, 291, 303, 309, 318, 322, 323, 343 

Страхування – 53, 65, 66, 98, 110-112, 118, 120, 
131, 132, 134, 143, 163, 173, 174, 194, 206, 210, 
236, 237, 252, 264, 275, 280, 281, 311, 343 

Суднобудування – див. Промисловість 
Судові справи – див. Справи 
 

Т 
Табори 

дитячі – 132, 256, 259, 275, 281 
військовополонених – див. Місця 
ув’язнення  

піонерські – 59, 131, 146, 264, 311, 343 
Тваринництво – 112, 147-153, 157, 158, 165, 176, 

184, 186-190, 208, 209, 222, 223, 226, 245-247, 
268, 282, 288, 290, 292, 296, 299, 303, 306, 308, 
312, 329, 334, 336-338, 342-344, 347, 348, 352, 
355 
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періоду нацистської окупації – 73-76, 78, 
79, 84, 85, 89, 91, 94,  

Театри, театрально-мистецька справа, кінотеатри 
– 81, 117, 179, 184, 185, 322 

Телефонні станції – див. Станції 
Технікуми – див. Навчальні заклади 
Торгівля, торговельні установи – 43, 44, 47, 49, 

50, 52, 53, 58, 71, 88, 89, 91, 94, 97, 110-112, 
114-116, 121, 122, 129, 135-138, 144, 155, 185-
190, 193, 197, 198, 203, 205, 207, 213-220, 227-
229, 233, 234, 240, 244, 268-272, 280, 281, 290, 
302, 305, 307, 321, 330, 334, 340, 344, 346, 354 

Транспорт – 43, 48, 50, 52, 53, 69, 109, 120, 124, 
126, 143, 151, 156, 174, 182, 183, 185-188, 
190,192, 198, 212, 213, 216, 218, 219,227, 232, 
245, 247, 268, 270, 274, 279, 292, 296, 308, 309-
312, 316, 325, 353 

Трибунали революційні – 57, 120, 123 
Тюрми – див. Місця ув’язнення  
 

У 
Університети народні – 51, 62, 132, 220, 258 
Управи міські – 120, 321 
Управи народні – 54, 137 
Управи (періоду нацистської окупації) 

земельні – 73, 77, 80, 84, 87, 88, 90, 133 
міські – 79, 80, 86, 93 
окружна – 88 
районні – 75-77, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 93 
сільські – 68, 73-78, 81-87, 89, 92, 101, 119, 

125, 330 
Установи релігійні – 66, 104, 135, 326 
Училища – див. Навчальні заклади  
 

Ф 
Фабрики – 146, 246 

Фізкультура і фізкультурна робота – 65, 132, 192, 
196, 207, 209, 210, 286 

Флот 
військово-морський – 60, 69, 285, 286 
вітрильний – 231 
морський – 206, 222, 235, 325 
повітряний – 150, 285, 286 
транспортний – 52 

Фронти – 69, 124, 171 
 

Ц 
Цвинтарі – див. Місця поховання 
Церкви – див. Установи релігійні 
Церковнослужителі – 128, 134 
Цивільна оборона – 204, 286,  
Цивільні справи – див. Справи 
 

Ч 
Червона Армія (Червона Гвардія) – див. Армія  
 

Ш 
Шкідники, хвороби сільськогосподарських 
культур, боротьба з ними – 110, 138, 139, 147-
149, 296, 336 

Шкідництво і боротьба з ним – 197 
Школи – див. Навчальні заклади 
Шляхи сполучення  

водні – 70, 143, 279 
ґрунтові – 48, 
залізничні – 46, 124, 206 
повітряні – 128, 150 
шосейні – 48, 292 

 
Я 

Ярмарки – 219, 271, 316, 354 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

Б 
Бородін М. П., учасник ВВВ – 354 
Брага М. [А.], двічі Герой Соціалістичної Праці, 

комбайнер – 149 
 

В 
Вадон Є. Й., рос. промисловець – 109 
Василенко М. [О.], укр. поет, прозаїк – 179 
Врангель [П. М.], рос. воєначальник – 70 

 
Г 

Гітлер А., державний, політичний і партійний 
діяч Німеччини – 120 

Гошкевич М. І., лікар, санітарний статистик – 106 
Гридасов Д. Т., учасник ВВВ – 354 
Гридасова М. Т., учасник ВВВ – 354 
Гуревич І. З., рос. промисловець – 109 

 
Д 

Дембовська Є. П., медичний працівник – 304 
Димов Л. Я., учасник ВВВ – 354 
Дібров І. І., учасник ВВВ – 354 
Діброва М. Й., учасник ВВВ – 354 
Дражич Н. І., учасник ВВВ – 354 

 
Є 

Єфименко Н. [М.], артистка естради – 165 
 

З 
Заглобуцький П. М., діяч освіти і науки – 317 

 
І 

Іванов, отаман повстанського загону – 128 
 

К 
Карандасов П. Л., учасник ВВВ – 354 
Колпаков Л. О., Герой Радянського Союзу – 354 
Корольов Н. Д., учасник ВВВ – 354 
Курасов В. М., Герой Радянського Союзу – 354 

 
Л 

Ленін В. І., державний, політичний і партійний 
діяч СРСР – 62, 352 

Лунін М. К., учасник ВВВ – 354 
 

М 
Мальченко І. В., дезертир – 120 
Марковський Д. Ф., професор, фізик – 106 
Мілосєрдови (родина), рос. землевласники – 97 
Мосієнко О. І., учасник Громадянської війни, 

червоний партизан – 95 
 

Н 
Набєгова Т., учасник ВВВ – 354 

Немцев Н. І., учасник ВВВ – 354 
Новіков М. Л., раціоналізатор – 316 

 
О 

Офіцерова  К. Г., учасник ВВВ – 354 
 

П 
Паншин К. Ю., учасник ВВВ – 355 
Плоткіна І. [С.], поетеса – 179 
Пульман М. Ф., учасник Громадянської війни, 

червоний партизан – 130 
 

Р 
Рикови (родина), рос. землевласники – 97 
Розенталь Й. Л., член Херсонської міської управи 

– 120 
 

С 
Семенцов П. В., учасник ВВВ – 354 
Сергєєв О. С., учасник ВВВ – 354 
Скоропадський [П. П.], укр. державний і 

військовий діяч, гетьман України – 109 
Солецький Л. [П.], артист естради – 165 
Сталін Й. В., державний, політичний і військовий 

діяч СРСР – 115 
Субота М. М., Герой Радянського Союзу – 354 

 
Т 

Тендітний А. А., член підпільної 
антифашистської організації – 171 

Тимошенко В. [В.], краєзнавець – 355 
 

У 
Удовиченко Б. [В.], артист естради – 165 
Унрух фон, генерал вермахту – 120 

 
Ф 

Фомуляєва М. [А.], рад. журналістка, поетеса – 
179 
 

Ц 
Цедрик Г. Ф., учасник ВВВ – 354 

 
Ш 

Шарлай В., учасник ВВВ – 354 
 

Щ 
Щербатов М. Ф., ветеринар – 308 

 
Я 

Яресько Г. Є., учасник ВВВ – 355 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

А 
Азово-Чорноморський, басейн – 60 
Анатолівка, с., Нижньосірогозький р-н – 333 
Андріївка, с., Генічеський р-н – 99 
Антонівка, с., Херсонський пов. – 273 
Антонівка, с., Каланчацький р-н – 84 
Аргентина, країна – 172 
Архангельська, вол., Херсонський пов. – 144 
Асканія-Нова, с., Новотроїцький р-н – 100 
Афганістан, країна – 352 
 

Б 
Бабине, с., Верхньорогачицький р-н – 328 
Баштанка, м. – 119 
Березнегувате, с., Херсонський пов. – 124 
Берислав, м. – 49, 85, 86, 112, 122, 125, 142, 144, 

169, 250, 268, 319, 334, 350, 355 
Бериславська, вол. Херсонський пов. – 125 
Бериславський, р-н – 82, 85, 86, 112, 114, 125, 142, 

144, 250, 268, 288, 299, 304, 319 
Бехтери, с., Голопристанський р-н – 45, 244 
Біла Криниця, с., Великоолександрівський р-н – 

338 
Білозерка, с., Херсонський пов. – 115, 125 
Білозерський, р-н – 82, 152, 180 
Біляївка, с., Великоолександрівський р-н – 115 
Біробіджан, регіон – 129, 166 
Бірючий, о. – 341 
Благодатне, с., Великоолександрівський р-н – 253 
Бобровий Кут, с., Калінінський р-н – 295 
Болгарія (НРБ), країна – 60, 61, 166, 167, 172, 183 
Борозенське, с., Херсонський пов. – 72 
Борозенське, с., Великоолександрівський р-н – 

110, 335 
Борозенське, с., Качкарівський р-н – 119 
Буг, р. – 279 
Буг Південний, р. – 70, 
Будапешт, м. – 352 
Будьоннівка, с-ще, Генічеський р-н – 342 
 

В 
Велика Благовіщенка, с., Горностаївський р-н – 

76, 345 
Велика Кардашинка, с., Голопристанський р-н – 

345 
Велика Лепетиха, с., Мелітопольський пов. – 69 
Велика Лепетиха, с./смт, Великолепетиський р-н 

– 45, 66, 81, 95, 247, 248, 321 
Велика Олександрівка, с., Херсонський пов. – 

124, 144 
Велика Олександрівка, с./смт, 

Великоолександрівський р-н – 56, 66, 67, 92, 
96, 115, 201, 335-338, 340 

Великі Гирла, с., Нововоронцовський р-н – 73 
Великі Копані, с., Цюрупинський р-н – 83 
Великобританія, країна – 170 
Великолепетиський, р-н – 45, 64, 66, 81, 82, 94, 

95, 98, 103, 208, 247, 248, 321, 328-330, 332 
Великоолександрівська, вол. Херсонський пов. – 

144 
Великоолександрівський, р-н – 56, 66, 67, 69, 82, 

92, 96, 109, 110, 113, 115, 118, 201, 253, 288, 
297, 299, 300, 335-338, 340 

Верби, с., Нижньосірогозький р-н – 334 
Верхні Сірогози, с., Нижньосірогозький р-н – 333 
Верхній Рогачик, с., Мелітопольський пов. – 99 
Верхній Рогачик, с., Великолепетиський р-н – 328 
Верхній Рогачик, с./смт, Верхньорогачицький р-н 

– 53, 97, 99, 130, 231, 326-328 
Верхньорогачицький, р-н – 53, 97, 99, 104, 130, 

326-330, 332 
Високопілля, с., Високопільський р-н – 95, 113 
Високопілля, с., Криворізький пов. – 144 
Високопільський, р-н – 95, 96, 113 
Вільхівка, с., Бериславський р-н – 86 
Вітрове, с., Калінінський р-н – 298 
Вознесенівка, с., Новотроїцький р-н – 351 
Вознесенка, с., Новотроїцький р-н – 350 
Володимирівка, с., Херсонський пов. – 123, 124 
Ворошилове, с., Калінінський р-н – 297 
Воскресенка, с., Новотроїцький р-н – 350 
 

Г 
Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н – 73 
Генічеськ, м. – 45, 62, 78, 79, 91, 97-99, 104, 105, 

117, 129, 142, 206, 231, 322, 334, 338-343 
Генічеськ(-ий), порт – 334 
Генічеський, пов. – 97, 98, 137, 206 
Генічеський, р-н – 45, 74, 77-79, 82, 89, 91, 97-

100, 104, 105, 129, 142, 338-343 
Георгіївка, с., Верхньорогачицький р-н – 330 
Гола Пристань, с., Дніпровський пов. – 104, 106 
Гола Пристань, с./смт, Голопристанський р-н – 

45, 80, 81, 92, 110, 136, 222, 231, 240, 241, 244, 
245, 280, 320 

Гола Пристань, м. – 240, 244, 245 
Голопристанський, р-н – 45, 80-82, 90, 92, 110, 

136, 240, 241, 244, 245, 280, 320, 345, 346, 
Горностаївка, с./смт, Горностаївський р-н – 76, 

222, 223, 226, 227, 320, 323, 344 
Горностаївський, р-н – 76, 83, 95, 222-224, 226, 

227, 320, 323, 343-345 
Грушівка, с., Херсонський пов. – 272, 274 
Гуртово-Хутірське, с., Дніпровський пов. – 111 
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Д 
Далекий Схід, регіон – 111 
Дем’янівка, с., Нижньосірогозький р-н – 99 
Дніпро Нижній, р. – 70, 279, 347 
Дніпровський, пов. – 54, 55, 59, 68, 69, 72, 73, 98, 

106-108, 111, 113, 125, 128, 133, 141, 145, 202, 
206, 210, 280 

Дніпропетровська, обл. – 90, 91, 95, 96, 98, 130 
Дніпряни, с., Новомаячківський р-н – 308, 310 
Догмарівка, с., Нижньосірогозький р-н – 333 
Донбас, регіон – 57, 90 
Дружбівка, с., Іванівський р-н – 282 
 

Е 
Ефіопія, країна – 139 
 

З 
Залізний Порт, с., Голопристанський р-н – 117 
Заповіт, с., Херсонський р-н – 135 
Запоріжжя, с., Великолепетиський р-н – 332 
Запорізька, губ. – 98, 137, 206, 334 
Запорізька, обл. – 66, 74, 77-79, 81, 89, 91, 92, 94, 

105, 119, 165 
Західна Україна – див. Україна Західна 
Зеленівка, с., Херсонський р-н – 92, 133 
Зеленотропинське, с., Голопристанський р-н – 90 
Золота Балка, с., Херсонський пов. – 114, 132 
Золота Балка, с., Качкарівський р-н – 114 
Золота Балка, с., Нововоронцовський р-н – 77 
Зорянівська с/р, Іванівський р-н – 97 
 

І 
Іванівка, с., Херсонський пов. – 70 
Іванівка, с., Голопристанський р-н – 346 
Іванівка, с./смт, Іванівський р-н – 57, 94, 97, 107, 

281-283, 285 
Іванівський, р-н – 57, 83, 94, 97, 107, 119, 281-283, 

285 
 

К 
Кавказ, регіон – 90 
Кавказ Північний, регіон – 120 
Каїри, с., Горностаївський р-н – 76, 223 
Каланчак, с., Дніпровський пов. – 73, 98, 106 
Каланчак, с./смт, Каланчацький р-н – 88, 89, 117 
Каланчацький, р-н – 83, 84, 88, 89 
Калініндорф, с., Калініндорфський р-н – 276 
Калініндорфський, р-н – 83, 129, 276 
Калінінське, с., Калінінський, р-н – 231, 288-294, 

297 
Калінінське, с./смт, Великоолександрівський р-н 

– 231, 297 
Калінінський, р-н – 83, 288-295, 297-300, 302 
Кам'янка, с., Новомаячківський р-н – 309, 313 
Канада, країна – 138 
Карайдубина, с., Верхньорогачицький р-н – 328 

Кардашинка – див. Велика Кардашинка, Мала 
Кардашинка 

Карло-Марксівське, с., Калінінський р-н – 298 
Касперівка, с., Херсонський пов. – 273 
Катеринівка, с., Великолепетиський р-н – 103 
Катеринославська, губ. – 69, 71, 97, 99, 129, 144 
Каховка, м. – 48, 49, 55, 70, 94, 106, 108, 116, 120, 

127, 132, 133, 137, 169, 202, 231, 273, 276, 278, 
280, 324, 343, 347, 348, 350, 353, 354 

Каховська, вол. – 70 
Каховський, р-н – 48, 49, 70, 82, 83, 94, 108, 116, 

120, 127, 132, 137, 202, 273, 276, 278, 304, 343, 
347, 348, 350, 353-355 

Качкарівка, с., Херсонський пов. – 114, 123 
Качкарівка, с., Качкарівський р-н – 56, 116, 143, 

202, 207 
Качкарівський, р-н – 56, 63, 68, 114, 116, 118, 119, 

143, 202, 207 
Квамбран, м., Великобританія – 170 
Келегеї, с., Дніпровський пов. – 107 
Київ, м. – 316 
Киселівка, с., Херсонський пов. – 122 
Китай (КНР), країна – 165 
Кінський Загін, с., Бериславський р-н – 86 
Кірове, с., Калінінський р-н – 298 
Кірове, с., Херсонський р-н – 296 
Ключове, с., Каховський р-н – 132 
КНР – див. Китай 
Князе-Григорівка, с., Горностаївський р-н – 95 
Козачі Лагері, с., Дніпровський пов. – 125 
Козачі Лагері, с., Горностаївський р-н – 344 
Копані – див. Великі Копані 
Костромка, с., Херсонський пов. – 115 
Костянтинівка, с., Великолепетиський р-н – 248 
Кочубеївка, с., Херсонський пов. – 55 
Кочубеївська, вол., Херсонський пов. – 144 
Краснознам'янка, с., Голопристанський р-н – 346 
Краснянське, с., Херсонський пов. – 57 
Криворізький, пов. – 71, 144 
Крим, регіон – 110, 120 
Кримська, обл. – 89, 156, 165, 194 
Куйбишеве, с., Калінінський р-н – 297 
 

Л 
Ленінград, м., РРФСР – 316 
Лепетиха – див. Велика Лепетиха, Мала Лепетиха 
Лук'янівка, с., Каховський р-н – 355 
Любимівка, с., Дніпровський пов. – 54 
Любимівка, с., Нововоронцовський р-н – 74 
Любомирка, с., Херсонський пов. – 70, 126 
Людмилівка, с., Великоолександрівський р-н – 92 
Львове, с., Бериславський р-н – 222, 299 
Львове, с., Калінінський р-н – 293 
 

М 
Мала Кардашинка, с., Голопристанський р-н – 

346 
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Мала Лепетиха, с., Великолепетиський р-н – 64 
Мала Олександрівка, с., Великоолександрівський 

р-н – 69 
Маринське, с., Горностаївський р-н – 77 
Маячка – див. Нова Маячка, Стара Маячка 
Мелітопольський, пов. – 69, 95, 99, 334 
Мелітопольський, окр. – 45, 95, 97-100, 103, 104, 

129 
Микільське, с., Херсонський пов. – 141 
Миколаїв, м. – 70 
Миколаївка, кол., Херсонський пов. – 274 
Миколаївка, с., Великолепетиський р-н – 332 
Миколаївська, губ. – 55, 104, 106-109, 114, 116, 

120-124, 126, 133, 144, 145, 201, 273 
Миколаївська, обл. – 43, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 69, 

73, 74, 76, 77, 79-81, 83-86, 88-96, 105, 110, 
111, 119, 120, 129, 132, 139, 142, 145, 156, 163, 
194, 317, 319-321 

Миколаївський, генеральний окр. – 121, 145 
Михайлівка, с., Херсонський пов. – 57 
Михайлівка, с., Верхньорогачицький р-н – 328 
Музиківка, с., Херсонський пов. – 116, 125 
 

Н 
Непал, країна – 139 
Нижні Сірогози, с./смт, Нижньосірогозький р-н – 

90, 98, 99, 333 
Нижній Дніпро – див. Дніпро Нижній 
Нижній Рогачик, с., Верхньорогачицький р-н – 

328 
Нижньодніпровські, піски – 151 
Нижньосірогозький, р-н – 83, 89, 90, 94, 98, 99, 

333,  
Німеччина, країна – 72, 75, 82, 83, 86-89, 91, 93-

95, 98, 120, 145, 166, 167, 172, 195, 259, 277, 
281, 312, 326, 351, 354 

Нова Воронцовка – див. Нововоронцовка 
Нова Каховка, м. – 170, 278, 279, 323, 324 
Нова Маячка, с./смт, Новомаячківський р-н – 71, 

141, 231, 303-310, 312, 323 
Нова Маячка, смт, Цюрупинський р-н – 307 
Нова Олексіївка – див. Новоолексіївка 
Нові Лагері, с., Новомаячківський р-н – 311 
Новоархангельська, вол., Херсонський пов. – 72 
Новоархангельське, с., Херсонський пов. – 119 
Новоархангельське, с., Качкарівський р-н – 118 
Нововоронцовка, с., Херсонський пов. – 70, 74, 

77, 123 
Нововоронцовка, с., Нововоронцовський р-н – 

109, 112, 320 
Нововоронцовська, вол., Херсонський пов. – 123 
Нововоронцовський, р-н – 73, 74, 77, 109, 112, 

320 
Нововоскресенське, с., Качкарівський р-н – 68 
Новогреднєве, с., Великоолександрівський р-н – 

299 

Новогригорівка, с., Великоолександрівський р-н – 
118 

Новогригорівка, с., Генічеський р-н – 78 
Новодмитрівка, с., Херсонський пов. – 109 
Новоєлизаветівка, с., Горностаївський р-н – 223 
Новокиївка, с., Дніпровський пов. – 107 
Новолук'янівка, с., Дніпровський пов. – 145 
Новомаячківський, р-н – 71, 141, 303-313, 323 
Новомиколаївка, с., Бериславський р-н – 112 
Новоолексіївка, с./смт, Генічеський р-н – 75, 89, 

338, 342 
Новоолексіївка, с., Скадовський р-н – 117 
Новопетрівка, с., Нижньосірогозький р-н – 89 
Новополтавка, с., Калінінський р-н – 298 
Новосеменівська с/р, Іванівський р-н – 97 
Новосілка, с., Калінінський р-н – 300 
Новотроїцьке, с./смт, Новотроїцький р-н – 95, 

267, 268, 346, 351 
Новотроїцький, р-н – 83, 95, 100, 264, 267, 268, 

346, 350-352 
НРБ – див. Болгарія 
 

О 
Одеса, м. – 316 
Одеська, губ. – 47, 54-57, 59, 61, 67-70, 72, 73, 96, 

105-107, 110, 111, 113-116, 118, 119, 121-128, 
132-134, 136, 137, 141, 143-145, 199, 202, 206, 
207, 253, 273, 279, 280, 320 

Одеська, обл. – 43-47, 49, 51-53, 64, 73, 96, 104, 
112, 115, 125, 130, 134, 142, 163, 202, 206, 280 

Одеський, порт – 325 
Олександрівка, с., Новотроїцький р-н – 350 
Олександрівська, вол., Херсонський пов. – 72 
Олексіївка, с., Голопристанський р-н – 345 
Олексіївка, с., Каланчацький р-н – 85 
Олешки, м. – 54, 59, 72, 79, 80, 104, 121, 124, 128, 

133, 141, 202 
Олешківсьський, р-н – 77, 79, 80, 113, 124 
Ольгине (Ольгофельд), с., Високопільський р-н – 

96 
Ольгине, с., Горностаївський р-н – 224 
Ольгофельд – див. Ольгине 
Орлове, с., Херсонський р-н – 83 
Осокорівка, с., Нововоронцовський р-н – 73 
 

П 
Партизани, ст., Генічеський р-н – 97, 340 
Первомаївка, с., Великолепетиський р-н – 329 
Першопокровка, с., Нижньосірогозький р-н – 333 
Першотравневе, с., Іванівський р-н – 282 
Петрівка, с., Сиваський р-н – 92 
Петрівське, с., Сиваський р-н – 91 
Петропавлівка, с., Херсонський пов. – 276 
Південний Буг – див. Буг Південний  
Південь України – див. Україна, Південь 
Північний Кавказ – див. Кавказ Північний 
Покровка, с., Голопристанський р-н – 45 
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Польща, країна – 166, 167, 172, 221, 281, 288, 289, 
298, 303, 326 

Понятівка, с., Херсонський р-н – 111 
Порт Скадовськ – див. Скадовськ, порт 
Порт Хорли – див. Хорли, порт 
Посад-Покровськ, с., Херсонський пов. – 201 
Потьомкіне, с., Криворізький пов. – 71 
 

Р 
Раденське, с., Дніпровський пов. – 113 
Раденське, с., Олешківсьський р-н – 113 
Рибальче, с., Голопристанський р-н – 45 
Рикове, ст., Генічеський р-н – 77 
Рогачик – див. Верхній Рогачик, Нижній Рогачик 
Роксандрівка, с., Снігурівський р-н – 120 
Роксандрівка, с., Херсонський р-н – 111 
РРФСР – 45, 59, 70, 71, 97, 122, 124, 273, 274, 280 
Рубанівка, с., Великолепетиський р-н – 98 
Румунія, країна – 166, 167, 303 
 

С 
Садове, с., Голопристанський р-н – 245 
Самійлівка, с., Великолепетиський р-н – 329 
Самійлівка, с., Верхньорогачицький р-н – 104, 

326 
Сент-Етьєн-дю-Рувре, м., Франція – 170 
Сергіївка, с., Генічеський р-н – 105 
Сергіївка, с., Новотроїцький р-н – 351 
Сиваське, с., Сиваський р-н – 92, 332 
Сиваський, р-н – 83, 91, 92, 201, 332 
Сиваші, с., Сиваський р-н – 91, 201 
Сімферополь, м. – 150 
Сірогози – див. Верхні Сірогози, Нижні Сірогози 
Скадовськ, м. – 53, 54, 68, 69, 90, 91, 106, 107, 

117, 150, 206, 210, 277, 281, 311, 320, 322, 324, 
325, 355 

Скадовськ(-ий), порт – 68, 210, 325 
Скадовськ, с./смт, Скадовський р-н – 118, 125, 

325, 326 
Скадовський, р-н – 53, 54, 68, 69, 83, 90, 91, 208, 

277, 320, 324-326 
Снігурівська, вол. Херсонський пов. – 105 
Снігурівський, р-н – 120 
Сокологірне, с., Генічеський пов. – 98 
Солоне, оз. – 245 
СРСР – 45-53, 57, 58, 60, 61, 63-67, 70, 96-99, 105, 

107, 108, 112-114, 117, 119, 120, 126, 129, 130, 
132, 136, 138, 139, 141, 142, 146, 147, 151, 156, 
157, 159, 160, 163-174, 176-181, 184-188, 191-
193, 195, 197, 198, 201, 206, 208, 222, 226, 227, 
235-237, 245-247, 250, 253, 254, 268, 274, 275, 
278-280, 282, 292-296, 303, 308, 309, 311-313, 
315-318, 320, 323, 325, 330, 334, 336-340, 343, 
353-355 

Станіслав, с., Херсонський пов. – 122 
Станіслав, с., Херсонський р-н – 111 

Стара Збур'ївка, с., Голопристанський р-н – 87, 
343 

Стара Маячка, с., Олешківсьський р-н – 78 
Старошведське, с., Херсонський пов. – 116, 117 
Степове, с., Горностаївський р-н – 344 
Стокопані, с., Генічеський р-н – 79 
США, країна – 199 
 

Т 
Таврійська, губ. – 54, 95 
Таврійський, генеральний окр. – 121 
Таджикистан, країна – 165 
Тернопільська, обл. – 165 
Трифонівка, с., Херсонський пов. – 72, 109 
Трифонівка, с., Великоолександрівський р-н – 

109 
Трифонівська, вол., Херсонський пов. – 72 
Трудове, с., Верхньорогачицький р-н – 329 
Тягинка, с., Херсонський пов. – 123 
 

У 
Угорщина, країна – 183 
Україна – 45, 48, 61, 63, 64, 66, 67, 78, 80, 82, 87, 

89, 99, 111, 120, 121, 130, 141, 145, 152, 159, 
165, 166, 168-172, 180, 182-184, 195, 197, 274, 
276, 280, 288, 293, 298, 303, 306, 318, 323, 324, 
351 

Україна Західна, регіон – 166, 167, 278, 283, 351 
Україна Південь, регіон – 139 
Українка, с., Качкарівський р-н – 207 
Українська РСР – див. УРСР 
УРСР – 47, 49-51, 53, 55-57, 60-65, 67, 82, 95, 106, 

108, 119, 120, 126-130, 132, 138, 141, 142, 146-
148, 150-174, 176, 177, 179-184, 191, 195, 200-
205, 208, 210, 211, 213-215, 221, 222, 227, 237, 
239, 245, 246, 248, 250-254, 257-259, 262, 263, 
268-270, 272, 274, 277-279, 285, 286, 289, 293-
295, 297, 303, 308, 312, 313, 315, 316, 318, 320, 
322-325, 332, 335, 337, 338, 340-343, 351, 352, 
355 

Успенівка, с., Новотроїцький р-н – 351 
УСРР – 43, 45, 48-51, 54-57, 59, 60, 64-69, 71-73, 

95-100, 103-106, 109-117, 119-129, 133-138, 
143, 144, 201, 202, 206, 207, 252, 273, 276, 279 

Ушкалка, с., Великолепетиський р-н – 94, 329 
 

Ф 
Федорівка, с., Каховський р-н – 116, 348 
Фирсівка, с., Великоолександрівський р-н – 113 
Фирсівка, с., Нововоронцовський р-н – 74 
Франція, країна – 166, 167, 170, 303 
Фрунзе, с., Генічеський р-н – 343 
 

Х 
Харків, м. – 150 
Херсон, м. – 43-53, 56-61-71, 73, 82, 88, 93, 95, 96, 

104-112, 114, 115, 117-122, 126-131, 133-139, 
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142-147, 153, 155, 156, 159-166, 169, 173, 174, 
176, 178-184, 191-202, 205-211, 213, 216, 221, 
222, 227, 229-231, 233-235, 237, 239, 246, 250-
255, 259, 262, 263, 268, 272-277, 279-281, 286, 
311, 315, 317-324, 334, 336, 343, 347, 350, 352, 
353, 355 

Херсонська, губ. – 46, 54, 61, 68, 69-71, 98, 104, 
108, 109, 115, 117, 119, 120, 133, 136-138, 210, 
213, 272-274, 276, 280, 334 

Херсонська, обл. – 47-51, 53, 54, 56-58, 60, 61, 63-
67, 71, 82, 93-95, 98-100, 104-108, 112, 117-
119, 126-132, 136, 138, 139, 141, 142, 145-147, 
151, 153, 155, 156, 159-166, 173, 174, 176, 178-
184, 191-202, 205-211, 213, 216, 221-224, 226-
227, 229, 230, 233-235, 237, 239-241, 244-248, 
250-255, 259, 262-264, 267, 268, 272-274, 277-
279, 281-283, 285, 286, 288-300, 302-313, 315, 
317-330, 332-348, 350-355 

Херсонський, окр. – 47, 55-57, 61, 64, 66-71, 96, 
105, 106, 109-116, 118, 119, 121, 122, 124-127, 
133, 135-138, 143-145, 201, 202, 206, 207, 251-
253, 273, 276, 279, 320-320 

Херсонський, пов. – 46, 47, 54, 55, 57, 59, 61, 68-
72, 104, 105, 108-110, 114-117, 119-127, 132-
134, 136-138, 141, 143-145, 199, 201, 213, 272-
274, 276, 280, 334 

Херсон(-ський), порт – 68, 104, 185, 279, 325 
Херсонський, р-н – 67, 68, 83, 92, 133, 135, 180, 

296 
Херсонщина, регіон – 87, 89, 171, 259, 312, 355 
Хорли, порт, Дніпровський пов. – 55 

Хорли, порт, Голопристанський р-н – 45 
Хорли, с., Чаплинський р-н – 319 
Хрущове, с., Калінінський р-н – 299 
 

Ц 
Цюрупинськ, м. – 47, 55, 79, 80, 319, 334, 335 
Цюрупинський, р-н – 47, 55, 77, 79, 80, 83, 259, 

307, 319, 334, 335 
 

Ч 
Чаплинка, с./смт, Чаплинський р-н – 55, 93, 116, 

320, 344 
Чаплинський, р-н – 55, 83, 93, 116, 319, 320, 344 
Червона Поляна, с., Горностаївський р-н – 343 
Червоний Перекоп, с./с-ще, Каховський р-н – 353, 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР 

авто- – автомобільний 
«Автодор»  – Добровільне товариство сприяння розвитку автомобільного 

транспорту, тракторної та дорожньої справи 
«Автотракторозбут»  – Український республіканський трест по збуту автомобільної і 

тракторної продукції 
агіт- – агітаційний 
агіткультбригада  – пересувна концертна група 
агро- – агрономічний 
АЕС  – атомна електростанція 
АРА  – Американська адміністрація допомоги (ARA, American Relief 

Administration) 
АТ  – акціонерне товариство 
АТВТ  – акціонерне товариство відкритого типу 
АТП  – автотранспортне підприємство 
бавовнозавод  – бавовноочисний завод 
біо- – біологічний 
БМУ  – будівельно-монтажне управління 
буд- – будівельний 
ВАТ  – відкрите акціонерне товариство 
ВВВ  – Велика Вітчизняна війна 
ВДНГ  – виставка досягнень народного господарства 
вет- – ветеринарний 
ветпостачторг  – відділ ветеринарного постачання і торгівлі 
виконком  – виконавчий комітет 
винтрест  – виноробний трест 
«Водресторан»  – контора ресторанів і буфетів на водному транспорту 
вол- – волосний 
ВРНГ  – Вища Рада Народного Господарства 
ВРП  – відділ робітничого постачання 
Всекоопромстрахрада  – Рада кооперативного страхування членів кооперативно-

промислових артілей і артілей інвалідів СРСР  
вуз  – вищий навчальний заклад 
Вукоопкнига  – Всеукраїнське галузеве об'єднання оптовороздрiбної торгiвлi 

книгами i культтоварами при Всеукраїнській спiлцi споживчих 
кооперативних органiзацiй 

Вукоопспілка  – Всеукраїнська республіканська спілка споживчих товариств 
«Вукопромсоюзкас»  – Всеукраїнська спілка кас взаємного соціального страхування та 

взаємодопомоги членів промкооперації 
вул.  – вулиця 
ВУРПС  – Всеукраїнська Центральна рада професійних спілок 
ВУЦВК  – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
ВУЦК  – Всеукраїнський Центральний комітет 
ВУЦКНС  – Всеукраїнський Центральний Комітет незаможних селян 
ВЦВК  – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦРПС  – Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 
ГЕС  – гідроелектростанція 
«Гідромонтаж»  – Український республіканський трест по виготовленню і монтажу 

гідротехнічного обладнання 
«Гідроспецбуд»  – Дніпровське спеціальне управління по будівництву ГЕС 

Міністерства енергетики СРСР 
Головбіопром СРСР  – Головне управління по виробництву біопрепаратів СРСР 
Головавтозбут СРСР  – Головне управління по збуту продукції машинобудування СРСР 
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Головвторсировина СРСР  – Головне управління по заготівлі і переробці вторинної сировини
СРСР 

Головгідроенергомонтаж СРСР  – Головне управління по виготовленню і монтажу гідротехнічного 
обладнання СРСР 

Головдорупр УРСР  – Головне дорожнє управління при РНК УРСР 
Головенерго УРСР  – Головне управління електростанцій і електричних мереж УРСР 
Головкаракуль СРСР  – Головне управління каракулівницьких радгоспів СРСР 
Головконсерв СРСР  – Головне управління консервної промисловості СРСР 
Головкооперком УСРР  – Головний кооперативний комітет при РНК УСРР 
Головлісорозсадник СРСР  – Головне управління державних лісових розсадників і заготівель 

насіння деревно-чагарникових порід СРСР 
Головліт  – Головне управління у справах літератури та видавництв при Раді 

Міністрів 
Головмашпром СРСР  – Головне управління машинобудівної промисловості СРСР 
Головморбуд СРСР  – Головне управління морського будівництва СРСР 
Головплодоовочторг УРСР  – Головне управління по заготівлі, оптовій і роздрібній торгівлі 

овочами, картоплею, фруктами УРСР 
Головплодвинпром УРСР  – Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній 

промисловості при Раді Міністрів УРСР 
Головрибпостач СРСР  – Головне управління матеріально-технічного постачання Наркомату 

рибної промисловості СРСР  
Головтекстильзбут СРСР – Головне управління по збуту виробів текстильної промисловості 

СРСР 
Головшовксировина СРСР  – Головне управління заготівель і первинної обробки шовкової 

сировини СРСР 
ГПО  – комплекс «Готовий до праці та оборони» 
губ- – губернський 
держ- – державний 
Держагропром  – Державний агропромисловий комітет 
«Держбудбракераж»  – Державний бракераж будівельних матеріалів мінерального 

походження 
Держкомархів  – Державний комітет архівів 
«Держлісорозсадник»  – Всесоюзний трест державних лісових розсадників 
Держплан  – Державний плановий комітет 
Держстандарт СРСР  – Державний комітет СРСР по стандартах 
Держстрах УСРР  – Головне управління державного страхування УСРР 
Держторг УСРР  – Всеукраїнська державна торгова контора по експорту та імпорту 
Держтрудощадкас  – державні трудові ощадні каси 
«Діпромісто»  – Український державний інститут проектування міст 
«Дніпробуг»  – Дніпровсько-Бузька районна спілка споживчих товариств 
«Дніпробуд»  – будівельна компанія по будівництву каскаду Дніпровських ГЕС 
«Доброхім»  – Товариство друзів хімічної оборони і хімічної промисловості СРСР 
ДПУ  – Державне політичне управління 
драмгурток  – драматичний гурток 
ДСТ  – добровільне спортивне товариство 
ДТСААФ  – Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту 
євгромадком  – єврейський громадський комітет допомоги постраждалим від 

погромів 
житлоспілка  – спілка житлово-кооперативних товариств 
завком – заводський комітет (профспілки) 
загот- – заготівельний 
«Заготбавовна»  – об'єднання по заготівлі бавовни 
«Заготзерно»  – об'єднання по заготівлі зернових 
«Заготсіно»  – об'єднання по заготівлі сіна 
«Заготскот»  – контора по заготівлі худоби 
«Заготскотовідгодівля» – об'єднання по заготівлі і промисловій відгодівлі скоту і птиці 
«Заготтваринсировина»  – об'єднання по заготівлі тваринницької сировини і хутра 
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ЗАГС  – записи актів громадянського стану 
ЗАГС УСРР – Центральний відділ ЗАГС при НКВС УСРР 
«ЗакарпатГЕСбуд»  – будівельно-монтажне управління на будівництві Закарпатської ГЕС
«ДубоссариГЕСбуд»  – будівельно-монтажне управління на будівництві Дубоссарської ГЕС
ЗАТ – закрите акціонерне товариство 
зем- – земельний 
зернотрест  – трест зернових і тваринницьких радгоспів 
змішторг  – змішаний торговий відділ 
зоо- – зоологічний 
ЗРК  – заводський робітничий кооператив 
ЗРК  – закритий робітничий кооператив 
ім.  – імені 
ін.  – інші 
інстрахкаса  – каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів 
кап- – капітальний 
КВД  – каса/комітет взаємодопомоги 
КНС  – комітет незаможних селян 
кол.  – колонія 
Комінтерн  – Комуністичний інтернаціонал 
комунгосп  – комунальне господарство 
комунпроект  – проектно-кошторисна контора  відділу комунального господарства 
коопзерно  – спілка сільськогосподарської зернової кооперації 
коопінспілка  – спілка кооперації інвалідів 
коопспілка  – спілка споживчих товариств 
КП(б) України  – Комуністична партія (більшовиків) України 
КПРС  – Комуністична Партія Радянського Союзу 
кредитспілка  – спілка кредитних товариств 
«Кримрадгоспкаракуль»  – трест каракулівницьких радгоспів Кримської області 
культ- – культурний 
лісгосп  – лісове господарство 
лісопромспілка  – лісопромислова кооперативна спілка 
ЛКСМУ  – Ленінська комуністична спілка молоді України 
«Маслопром»  – трест маслоробної і молочної промисловості 
мед- – медичний 
«Медсанпраця»  – профспілка працівників медико-санітарної праці 
міжрай- – міжрайонний 
міжрайпромспілка  – міжрайонна спілка промислово-кооперативних товариств  
місцевком  – місцевий комітет (профспілки) 
місцевпромпостачзбут  – контора по збуту і постачанню місцевої промисловості 
«Місцевтран»  – профспілка працівників місцевого транспорту 
міськ- – міський 
м-ко – містечко 
млинтрест  – трест сільськогосподарського млинарства 
МОДР  – Міжнародна організація допомоги борцям революції 
МППО  – місцева протиповітряна оборона 
МТС – машинно-тракторна станція  
надсанком  – надзвичайна санітарна комісія 
нар- – народний 
Наркомат  – Народний комісаріат 
наслідгол  – комітет/комісія по боротьбі з наслідками голоду 
НДІ – науково-дослідний інститут 
НК  – Народний комісаріат 
НКВС  – Народний комісаріат внутрішніх справ 
НРБ  – Народна Республіка Болгарія 
ОАФ  – об'єднаний архівний фонд 
обл- – обласний 
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облдорпостач  – контора матеріально-технічного постачання обласного дорожнього 
відділу 

облліт – обласне управління у справах літератури та видавництв 
облплан  – обласна планова комісія 
облпромкооппостач – обласний відділ промислово-кооперативного постачання 
облсільгосппостач – обласне управління матеріально-технічного постачання сільського 

господарства 
облтекстильшвейшкірпром-
спілка 

– обласна спілка текстильних, швейних і шкіряних промислових 
кооперативів 

од. зб.  – одиниця зберігання 
окр- – окружний 
окрбуд – окружна будівельна контора 
оп. – опис 
орг- – організаційний 
ОЛУ – окружне лісове управління 
парт- – партійний 
п-д – період 
пед- – педагогічний 
пивзавод  – пивоварний завод 
«Південгідробуд»  – трест гідротехнічних робіт Південного району 
племоб'єднання  – об'єднання по племінній справі в тваринництві 
повіт- – повітовий 
політ- – політичний 
продком – продовольчий комітет 
пром- – промисловий 
промкредитспілка – спілка кустарних, промислових і кредитних кооперативів 
промрада  – рада промислової кооперації / промислових кооперативів 
промстрахрада – рада кооперативного страхування членів артілей промислової 

кооперації і кооперації інвалідів 
проф- – професійний 
профком – профспілковий комітет 
п/с  – поштова скринька 
ПТУ – професійно-технічне училище 
р., рр.  – рік, роки 
радгосп  – радянське господарство 
радгоспвинпром  – виробничо-аграрне об'єднання з садівництва, виноградарства, 

виноробної промисловості 
раднаргосп  – рада народного господарства 
Радпольторг  – Радянсько-польське акціонерне торговельне товариство 
«Радпрацівник» – профспілка працівників радянських установ 
рай- – районний 
райводторгхарч  – районна контора тресту торгівлі і громадського харчування на 

водному транспорті 
Реввійськрада  – Революційна військова рада 
ревком  – революційний комітет 
риб- – риболовецький 
рибакколгоспспілка  – спілка риболовецьких колгоспів 
рибробкооп  – спілка риболовецької споживчої кооперації 
РНК  – Рада Народних Комісарів 
робітком  – робітничий комітет 
робкооп  – робітничий кооператив 
РРФСР  – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
РСІ  – робітничо-селянська інспекція 
РСЧА  – Робітничо-селянська Червона Армія 
РТС  – ремонтно-технічна станція 
РТС  – профспілка радянських і торговельних службовців 
РУ – ремісниче училище 
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с. – село 
сіль- – сільський 
сільбуд  – будинок селянина 
сільгосп- – сільськогосподарський 
«Сортнасіннєовоч»  – Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту 

насіння овоче-баштанних культур 
соц- – соціалістичний 
«Союззаготекспорт»  – Всесоюзне об'єднання по заготiвлi другорядної сировини i нових 

видiв експортних товарiв 
«Союззаготтранс»  – Головне управління автомобільного транспорту Міністерства 

заготівель СРСР 
спец- – спеціальний 
спожив- – споживчий 
споживспілка  – спілка споживчої кооперації 
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
ст.  – станція 
ст.  – століття 
стат- – статистичний 
СТО  – станція технічного обслуговування 
судмедекспертиза  – судово-медична експертиза 
сч  – секретна частина 
ТЗЄТ  – товариство по земельному устрою трудящих євреїв 
ТСОВІАХІМ  – Всеукраїнська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-

хімічному будівництву  
ТСОЗ  – товариство зі спільного обробітку землі 
ТСТ  – транспортне споживче товариство 
Укоопспілка  – Центральна спілка споживчих товариств УРСР 
Укоопінспілка  – Українська кооперативна спілка інвалідів 
Укоопромлісоспілка  – Всеукраїнська кооперативна лісопромислова спілка 
Укр- – Український 
«Укравтодор»  – Всеукраїнське добровільне товариство друзів автомобіля і доброї 

дороги 
«Укравтодор»  – Українська державна корпорація по будівництву, ремонту і 

утриманню автомобільних доріг 
«Укрветпостачторг»  – Українська контора ветеринарного постачання і торгівлі 
«Укргідеп»  – Українське відділення проектно-дослідного інституту 

«Гідроенергопроект»  
«Укрдержспирт»  – Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових 

заводів в Україні 
Укрдорпост  – Українська контора дорожнього постачання 
«Укрзаготбуд»  – Український спецiалiзований будівельно-монтажний трест 

Головного будівельного управлення Міністерства заготівель УРСР 
Укрінстрахкасспілка  – Українська спілка взаємного страхування і взаємодопомоги 

кооперації інвалідів 
«Укркниготорг»  – Українське об'єднання книжкової торгівлі 
Укрконцерт  – Українське гастрольно-концертне об'єднання 
Укрлісопромпостачзбут  – Український трест постачання та збуту Міністерства лісового 

господарства УРСР 
«Укрмісцевпром»  – Український державний концерн місцевої промисловості 
«Укрм'ясо»  – Всеукраїнське республіканське об'єднання м'ясної промисловості 
«Укрплодолісорозсадник»  – Український трест державних плодових і лісових розсадників 
«Укрплодоовоч»  – Всеукраїнське галузеве об'єднання контрактації, заготiвлi, 

переробки та збуту плодоовочевих продуктів при Всеукраїнському 
центрі сільськогосподарської кооперації 

Укрпромрада  – Рада промислової кооперації УРСР 
Укрпромстрахрада  – Рада кооперативного страхування членів кооперативно-

промислових артілей і артілей інвалідів УРСР 
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«Укррадгоспкаракуль»  – трест каракулівницьких радгоспів УРСР 
«Укррадгосппостач»  – Головне управління матеріально-технічного постачання 

Міністерства радгоспів УРСР 
«Укррибсекція»  – Українська рибна секція Всеукраїнської республіканської спілки 

споживчих товариств 
«Укрсадовинрадгосп» – Український республіканський трест садових радгоспів та 

плодоягідного виноробства Міністерства сільського господарства 
УРСР 

«Укрсільбудпостач»  – Український республіканський трест із заготівель і постачання 
колгоспів та сільського будівництва лісом і будівельними 
матеріалами Головного управління лісозаготівель Міністерства 
сільського господарства і заготівель УРСР 

«Укрсільгоспбуд»  – Український трест сільськогосподарського будівництва 
«Укрсільгосппостач»  – Український трест матеріально-технічного постачання сільського 

господарства 
«Укрсількоопцентр»  – Всеукраїнська спілка сільськогосподарської кооперації 
«Укрсільпромбуд»  – Український республіканський будівельно-монтажний трест 

Міністерства міського і сільського будівництва УРСР 
«Укрсортнасіннєовоч»  – Українське республіканське об'єднання по заготівлі і збуту насіння 

овоче-баштанних культур 
«Укрскло»  – госпрозрахункове виробниче об'єднання підприємств скляної галузі
«Укрхарчопромпроект»  – Український трест проектування підприємств харчової 

промисловості 
Укрчорномордержрибтрест  – Український Чорноморський державний рибний трест 
«Укрчоррибвод»  – Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва 
УМВС  – Управління Міністерства внутрішніх справ 
УНР  – Українська Народна республіка 
УНР  – управління начальника робіт 
УРСР  – Українська Радянська Соціалістична республіка 
УСРР  – Українська Соціалістична Радянська республіка 
Ф.Р – фонд документів періоду після 1917 року 
ФЗН  – фабрично-заводське навчання 
фін- – фінансовий 
харчокомбінат – комбінат підприємств харчової промисловості 
харчопром  – управління харчової промисловості 
«Харчосмак»  – профспілка працівників харчової і смакової промисловості 
Цекомбанк  – Всесоюзний банк фінансування комунального і житлового 

будівництва 
Центророзшук  – Центральне управління карного розшуку СРСР 
Центроспілка – Всесоюзна центральна спілка споживчих товариств 
ЦК  – Центральний Комітет 
ЦСУ СРСР  – Центральне статистичне управління при Раді Міністрів СРСР 
ЮДА  – Добровільне товариство «Юний друг «Автодору» 
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	Справ: 133; 1952, 1954-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 133; 1952, 1954-1969 рр.

	Ф.Р-1292 Дніпровська спілка кредитних і позичково-ощадних товариств, м. Олешки Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 51; 1917-1920 рр.
	Опис 1

	Справ: 51; 1917-1920 рр.

	Ф.Р-1295 Дніпровський повітовий уповноважений державних земель і майна при Одеському губернському земельному управлінні, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 13; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1296 Цюрупинська районна санітарна станція, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 7; 1934-1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1934-1941 рр.

	Ф.Р-1297 Хорлівська міська робітничо-селянська інспекція (РСІ), порт Хорли Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1298 Кочубеївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кочубеївка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1922 р.

	Ф.Р-1300 Чаплинське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 4; 1923-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1923-1924 рр.

	Ф.Р-1301 Каховське міське управління радянської робітничо-селянської міліції Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 14; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1302 Качкарівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1923-1924 рр.

	Ф.Р-1303 Великоолександрівське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 11; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1304 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 70; 1935-1936, 1944-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1935-1936 рр.
	Опис 2

	Справ: 69; 1944-1955 рр.

	Ф.Р-1305 Краснянське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Краснянське Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1306 Херсонська трудова артіль по виготовленню і ремонту металевих виробів «Ліс і метал» Херсонської окружної спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1926, 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1926, 1929-1930 рр.

	Ф.Р-1308 Херсонське окружне лісове управління (ОЛУ) Всеукраїнського Центрального управління лісами, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 8; 1927-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1927-1928 рр.

	Ф.Р-1310 Земельний відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 184; 1935-1941, 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 121; 1935-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 63; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-1311 Українська дослідна станція каракулівництва Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 91; 1946-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1946-1952 рр.
	Опис 2

	Справ: 62; 1947-1952 рр.

	Ф.Р-1312 Заводський комітет профспілки робітників машинобудування при Херсонському комбайновому заводі ім. Г. І. Петровського, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 405; 1922-1934, 1946-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 76; 1922-1934 рр.
	Опис 2

	Справ: 57; 1924-1934 рр.
	Опис 3

	Справ: 271; 1946-1970 рр.

	Ф.Р-1313 Дніпровська повітова сільськогосподарська секція Одеської губернської сільськогосподарської секції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 47; 1919-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1919-1922 рр.

	Ф.Р-1314 Херсонська повітова комісія по боротьбі з наслідками голоду Одеського губернського комітету допомоги голодуючим, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 98; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 98; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1315 Юридичне бюро Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 16; 1920-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1920-1923 рр.

	Ф.Р-1316 Херсонське морехідне училище Міністерства рибного господарства СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 509; 1933-1942, 1944-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1934-1936 рр.
	Опис 2

	Справ: 30; 1933-1942, 1944-1946 рр.
	Опис 3

	Справ: 451; 1944-1984 рр.
	Опис 4

	Справ: 20; 1950-1958, 1964-1965 рр.

	Ф.Р-1318 Херсонське відділення Українського товариства дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 125; 1962-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1962-1970 рр.
	Опис 2

	Справ: 101; 1972-1991 рр.

	Ф.Р-1319 Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством Херсонського губернського військового комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 244; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 244; 1920 р.

	Ф.Р-1321 6-й особливого призначення Херсонський окремий батальйон, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1924-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 2

	Справ: 1; 1924-1925 рр.

	Ф.Р-1322 Херсонська обласна карантинна інспекція Української карантинної інспекції, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 22; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-1323 Управління культури виконкому Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2408; 1953-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 264; 1953-1962 рр.
	Опис 2

	Справ: 166; 1963-1964 рр.
	Опис 3

	Справ: 1147; 1965-1975 рр.
	Опис 4

	Справ: 822; 1976-1989 рр.

	Ф.Р-1325 Лічильні комісії по виборах в народні суди по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 145; 1948-1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1962-1963, 1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 145; 1948-1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1962-1963, 1965 рр.

	Ф.Р-1326 Херсонське відділення тресту «Укрплодолісорозсадник», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 119; 1949-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1949-1958 рр.

	Ф.Р-1328 Херсонське обласне бюро судово-медичної експертизи Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 236; 1949-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 236; 1949-1988 рр.

	Ф.Р-1330 Виконавчий комітет Малолепетиської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 204; 1920-1941, 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1920-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 185; 1944-1965 рр.

	Ф.Р-1331 Навчально-виробничий бондарно-шевський комбінат ім. Г. І. Петровського Херсонської дитячої комісії при міській раді, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1928 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1928 р.

	Ф.Р-1333 Херсонська окружна спілка споживчих кооперативних товариств (окрспоживспілка), м. Херсон УСРР
	Справ: 1; 1930-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930-1931 рр.

	Ф.Р-1335 Видавництво газети «Наддніпрянська правда» – органу Херсонського міськкому КП(б) України, міської ради депутатів і міської ради профспілок, м. Херсон Одеської області
	Справ: 6; 1935-1936 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1935-1936 рр.

	Ф.Р-1336 Херсонське обласне державне підприємство по заготівлі і збуту насіння овоче-баштанних культур «Сортнасіннєовоч», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 253; 1964-1996 рр.
	Опис 1

	Справ: 253; 1964-1996 рр.

	Ф.Р-1337 Херсонська міжрайонна каса взаємного страхування «Промстрахкаса» Всеукраїнської спілки кас взаємного соціального страхування та взаємодопомоги членів промкооперації («Вукопромсоюзкас»), м. Херсон УСРР
	Справ: 2; 1931-1932 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1931-1932 рр.

	Ф.Р-1338 Херсонський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Херсонського обласного управління охорони здоров'я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 228; 1949-2003 рр.
	Опис 1

	Справ: 228; 1949-2003 рр.

	Ф.Р-1341 Агент 6-ї Великоолександрівської дільниці Херсонського окружного агентства державного страхування, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 38; 1923-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1923-1931 рр.

	Ф.Р-1342 Херсонський районний комітет взаємної допомоги (КВД), м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 70; 1923-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 70; 1923-1929 рр.

	Ф.Р-1344 Великолепетиська контрольно-насіннєва лабораторія Запорізького обласного земельного відділу, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області
	Справ: 2; 1938-1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1938-1941 рр.

	Ф.Р-1345 Херсонська обласна контора організованого набору робітників Головного управління організованого набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 217; 1947-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1947-1950 рр.
	Опис 2

	Справ: 185; 1947-1950 рр.

	Ф.Р-1347 Старший інспектор Головного управління у справах промислової і споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 273; 1947-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 77; 1947-1950 рр.
	Опис 2

	Справ: 196; 1947-1950 рр.

	Ф.Р-1349 Великоолександрівський районний комітет взаємної допомоги (КВД), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1923-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1923-1925 рр.

	Ф.Р-1350 Херсонська кооперативна спілка сільськогосподарських товариств і артілей «Сільспілка», м. Херсон Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 154; 1921-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 154; 1921-1926 рр.

	Ф.Р-1351 Нововоскресенське сільське товариство взаємної допомоги (КВД), с. Нововоскресенське Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1926 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1926 р.

	Ф.Р-1352 Спілка кустарно-промислової кооперації Херсонського і Дніпровського повітів «Артільспілка», м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1354 Херсонська кооперативна птахівницька спілка «Кооптахспілка», м. Херсон Херсонського району УСРР
	Справ: 2; 1928-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1928-1930 рр.

	Ф.Р-1355 Штаб начальника тилу Херсонської губернії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1356 Державна єдина хлібна інспекція управління Херсонського порту, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1357 Скадовський заготівельний пункт Одеської районної контори Українського тресту сільськогосподарського млинарства, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925 р.

	Ф.Р-1358 Малоолександрівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Мала Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 4; 1922-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1922-1926 рр.

	Ф.Р-1359 Великолепетиська районна військова нарада, с. Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1360 Відділ праці Скадовської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1361 Відділ соціального забезпечення Скадовського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920-1922 рр.

	Ф.Р-1362 Місцевий комітет профспілки працівників промислової кооперації при Херсонській транспортній конторі, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 1; 1937-1938 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1937-1938 рр.

	Ф.Р-1364 Херсонський губернський військовий комісаріат, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 59; 1919-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1919-1921 рр.

	Ф.Р-1365 Нововоронцовський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Нововоронцовка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1366 Каховський районний комітет допомоги голодуючим Херсонського окружного комітету допомоги голодуючим, м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1923 р.

	Ф.Р-1367 Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 357; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 357; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1368 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного комітету Всесвітнього конгресу прибічників миру по Херсонській області (ОАФ)
	Справ: 60; 1950 р.
	Опис 1

	Справ: 60; 1950 р.

	Ф.Р-1387 Херсонське губернське поштово-телеграфне управління Управління уповноваженого Наркомату пошти і телеграфів РРФСР при РНК УСРР, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1388 Потьомкінський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Потьомкіне Криворізького повіту Катеринославської губернії
	Справ: 3; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1389 Херсонська окружна будівельна контора (окрбуд) Херсонського окружного комунального відділу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 17; 1927-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1927-1930 рр.

	Ф.Р-1390 Виконавчий комітет Червоногвардійської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 187; 1938-1941, 1943-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1938-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 168; 1943-1954 рр.
	Опис 3

	Справ: 13; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-1391 Трифонівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Трифонівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 26; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1395 Відділ праці Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1396 Каланчацький волосний відділ праці Дніпровського повітового відділу праці, с. Каланчак Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1397 Херсонська районна заготівельна контора «Заготзерно» Одеської обласної заготівельної контори «Заготзерно», м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1932 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1932 р.

	Ф.Р-1398 Херсонська будівельна дільниця № 22 Українського тресту державного постачання, м. Херсон УСРР
	Справ: 3; 1931 р.
	Опис 1

	Справ: 3; 1931 р.

	Ф.Р-1399 Общинні господарства Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 59; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1941-1944 рр.
	Общинне господарство с. Великі Гирла
	Общинне господарство № 1 с. Гаврилівка
	Общинне господарство № 2 с. Гаврилівка
	Общинне господарство № 1 с. Осокорівка 
	Общинне господарство № 2 с. Осокорівка
	Общинне господарство № 1 с. Фирсівка


	Ф.Р-1405 Нововоронцовський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1412 Дільниця по здачі шкіри Нововоронцовської районної контори «Заготскот», с. Любимівка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942 р.

	Ф.Р-1413 Общинні господарства Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 181; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 181; 1941-1943 рр.
	Генічеська сільська управа 
	Общинне господарство «Степова Україна» 
	Новогригорівська сільська управа
	Общинне господарство «Бойовий № 54»
	Общинне господарство «Глибокий яр»
	Общинне господарство «Західний»
	Общинне господарство «Подовий»
	Общинне господарство «Сокологірне»
	Новодмитрівська сільська управа
	Общинне господарство «Сиваш»
	Новоіванівська сільська управа
	Общинне господарство «Вільне»
	Новоолексіївська сільська управа
	Общинне господарство с. Нова Олексіївка
	Общинне господарство «Нове життя»
	Общинне господарство «Перебудова»
	Общинне господарство «Приазовський»
	Общинне господарство «Хвиля»
	Риковська сільська управа
	Общинне господарство «Колос»
	Общинне господарство «Українка»
	Стокопанівська сільська управа
	Общинне господарство «Великий»
	Общинне господарство «Вишневий»
	Общинне господарство «Відродження»
	Общинне господарство с. Драгоманівка
	Общинне господарство «Заточний»
	Чонгарська сільська управа
	Общинне господарство «Нова праця»
	Юзкуйська сільська управа
	Общинне господарство «Блакитне»
	Общинне господарство «Зелений Яр»
	Общинне господарство «Придоріжжя»
	Общинне господарство «Приморський»
	Общинне господарство Юзкуйської сільської управи


	Ф.Р-1414 Общинні господарства Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 10; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1942-1943 рр.
	Великоблаговіщенська сільська управа
	Общинне господарство № 49 с. Велика Благовіщенка
	Горностаївська сільська управа
	Общинне господарство № 57 с. Горностаївка
	Каїрська сільська управа
	Общинне господарство № 10 с. Каїри
	Маринська сільська управа
	Общинне господарство № 29 с. Маринське


	Ф.Р-1415 Золотобалківський опорний пункт (штіцпункт) Нововоронцовської агрономічної контори, с. Золота Балка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1944 рр.

	Ф.Р-1416 Відділ охорони здоров’я Нововоронцовської районної управи, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1417 Нововоронцовське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 18; 1942-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1942-1944 рр.

	Ф.Р-1419 Агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику, ст. Рикове Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1422 Общинні господарства Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 70; 1939-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 70; 1939-1943 рр.
	Раденська сільська управа
	Общинне господарство № 24 
	Старомаячківська сільська управа
	Общинне господарство с. Стара Маячка
	Общинне господарство № 2
	Общинне господарство № 5
	Общинне господарство № 45
	Общинне господарство № 46
	Чалбурдянська сільська управа
	Общинне господарство № 19


	Ф.Р-1431 Опорний пункт (штіцпункт) «І» Генічеської агрономічної контори, с. Новогригорівка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 6; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1438 Генічеська районна спілка споживчих товариств, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942 р.

	Ф.Р-1442 Опорний пункт «К» Генічеської агрономічної контори, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 3; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 3; 1943 р.

	Ф.Р-1444 Генічеський міський мировий суд, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 19; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 19; 1943 р.

	Ф.Р-1450 Стокопанівське сільське споживче товариство Генічеської районної спілки споживчих товариств, с. Стокопані Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 8; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1453 Генічеська міська біржа праці Генічеської міської управи, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1457 Олешківська міська будівельна контора Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 8; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1458 Фінансовий відділ Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1459 Олешківська районна сільськогосподарська комендатура Олешківської районної земельної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941 р.

	Ф.Р-1461 Поштово-телеграфна контора зв'язку Олешківської міської управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1464 Олешківське головне лісництво Олешківської районної управи, м. Олешки (Цюрупинськ) Олешківського (Цюрупинського) району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 11; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1466 Голопристанський курорт, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 15; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1467 Металообробна майстерня Голопристанської комендатури, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 4; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1469 Великолепетиська агрономічна контора при сільськогосподарському керівнику району, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1942 р.

	Ф.Р-1470 Голопристанська районна ветеринарна лікарня Голопристанської районної управи, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 5; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1473 Голопристанське лісництво Олешківського головного лісництва, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 6; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1941-1944 рр.

	Ф.Р-1474 Голопристанський кінотеатр, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1475 Общинні господарства Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 41; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1941-1943 рр.
	Великокардашинська сільська управа
	Общинне господарство «П’ятирічка» 
	Голопристанська сільська управа
	Общинне риболовецьке господарство «Хвиля» 
	Долматівська сільська управа
	Общинне господарство «Робітник» 
	Новозбур’ївська сільська управа
	Общинне господарство «Червоний жовтень»
	Облойська сільська управа
	Общинне господарство «До кращого життя» 


	Ф.Р-1479 Обласна надзвичайна комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Херсонської області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 166; 1944-1945, 1965-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 166; 1944-1945, 1965-1967 рр.
	м. Херсон
	Бериславський район
	Білозерський район
	Великолепетиський район
	Великоолександрівський район
	Генічеський район
	Голопристанський район
	Горностаївський район
	Іванівський район
	Каланчацький район
	Калініндорфський (Калінінський) район
	Каховський район
	Нижньосірогозький район
	Новотроїцький район
	Сиваський район
	Скадовський район
	Херсонський район
	Цюрупинський район
	Чаплинський район


	Ф.Р-1488 Общинні господарства Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 4; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1941-1943 рр.
	Музиківська сільська управа 
	Общинне господарство «Хлібороб» 
	Тягинська сільська управа
	Общинне господарство «Кодима»
	Общинне господарство с. Орлове


	Ф.Р-1492 Общинні господарства Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 86; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 86; 1941-1943 р.
	Общинне господарство с. Антонівка
	Другоолександрівська сільська управа
	Общинне господарство «Атамань»
	Общинне господарство «Атамань № 1»
	Земельне товариство «Атамань № 2»
	Каланчацька сільська управа
	Общинне господарство № 4
	Общинне господарство № 5
	Общинне господарство № 6
	Общинне господарство № 7
	Общинне господарство № 8
	Общинне господарство № 9
	Общинне господарство «Нове життя»
	Керменчицька сільська управа
	Общинне господарство № 2
	Общинне господарство № 3
	Новокиївська сільська управа
	Общинне господарство № 1
	Общинне господарство № 2
	Новоолександрівська сільська управа
	Земельне товариство «Буг-Спиридонівка» 
	Новоолексіївська сільська управа
	Общинне господарство «Весела»
	Общинне господарство «Щастя в праці»
	Олексіївська сільська управа
	Общинне господарство «Олексіївка»
	Общинне господарство «Рибалка»
	Общинне господарство «Червоний селянин»


	Ф.Р-1494 Бериславський паспортний відділ Бериславської районної управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 21; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1941-1944 р.

	Ф.Р-1495 Бериславська міська біржа праці Бериславської міської управи, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1496 Бериславська районна контора заготівель і збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 20; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1941-1944 рр.

	Ф.Р-1497 Бериславське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1942 р.

	Ф.Р-1498 Бериславський міський комітет взаємодопомоги (КВД), м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1499 Німецький магазин при Бериславській районній конторі заготівлі та збуту, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1501 Районні управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 67; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 67; 1941-1943 рр.
	Бериславська районна управа
	Генічеська районна управа
	Голопристанська районна управа
	Горностаївська районна управа
	Іванівська районна управа
	Каланчацька районна управа
	Каховська районна управа
	Нижньосірогозька районна управа
	Нововоронцовська районна управа
	Сиваська районна управа
	Скадовська районна управа


	Ф.Р-1506 Обласне управління шовківництва і тутівництва Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 7; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1510 Заготівельна контора Каланчацької районної спілки споживчих товариств, с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1520 Сільські управи Херсонщини (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 105; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1527 Каланчацький районний торговельний відділ «Кримспілки», с. Каланчак Каланчацького району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942 р.

	Ф.Р-1535 Общинні господарства Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 52; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 52; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1545 Метеорологічна станція Генічеської агрономічної контори, с. Новоолексіївка Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1552 Зеленотропинська насіннєва база Кримської обласної насіннєвої контори, с. Зеленотропинське Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 15; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1554 Общинні господарства Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 108; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 108; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1563 Скадовська районна контора по заготівлі худоби, вовни і шкірсировини Миколаївської обласної контори «Заготтваринсировина», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 6; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1565 Нижньосірогозька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Дніпропетровської області
	Справ: 38; 1928-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1928-1935 рр.

	Ф.Р-1570 Генічеська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області
	Справ: 219; 1922-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 219; 1922-1935 рр.

	Ф.Р-1578 Скадовська районна поліція, м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (період нацистської окупації)
	Справ: 10; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1579 Скадовський районний торговельний відділ «Кримспілки», м. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 26; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1586 Общинні господарства Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 45; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1596 Петрівське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Петрівське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1603 Сиваське сільське споживче товариство Сиваської районної спілки споживчих товариств, с. Сиваське Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 4; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1604 Млин № 67 Запорізького товариства зернових підприємств, с. Петрівка Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1943 р.

	Ф.Р-1606 Общинне господарство № 7 Новокалузької сільської управи, с. Людмилівка Великоолександрівського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 5; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1607 Голопристанське добровільне благодійне товариство, с. Гола Пристань Голопристанського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1608 Зеленівська лікарня Херсонського районного відділу охорони здоров’я, с. Зеленівка Херсонського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1610 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС) Велиикоолександрівської районної сільськогосподарської комендатури, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1613 Чаплинська районна біржа праці Чаплинської районної управи, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1614 Херсонський радіотрансляційний вузол Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 28; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1616 Херсонський міський архів відділу просвіти Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 5; 1941-1943, 1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1941-1943, 1995 рр.

	Ф.Р-1617 Херсонський мировий суд, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1943 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1943 р.

	Ф.Р-1620 Херсонська міська будівельна контора Херсонської міської управи, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1622 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Чаплинського району при виконавчому комітеті Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 7; 1943-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1943-1944 рр.

	Ф.Р-1623 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів Херсонської області
	Справ: 10; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1944-1945 р.

	Ф.Р-1625 Іванівська районна райспоживспілка споживчих товариств, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 128; 1943-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 128; 1943-1962 рр.

	Ф.Р-1628 Общинні господарства Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) (ОАФ)
	Справ: 54; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1633 Ушкальська сільська поліція Великолепетиської районної поліції, с. Ушкалка Великолепетиського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1634 Каховське районне відділення Херсонського окружного господарського банку, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 16; 1941-1942 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1941-1942 рр.

	Ф.Р-1639 Князе-Григорівська сільська поліція Горностаївської районної поліції, с. Князе-Григорівка Горностаївського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 194201943 рр.

	Ф.Р-1640 Херсонська обласна збутова база «Укртютюнзбут» Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1; 1946-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1946-1947 рр.

	Ф.Р-1641 Високопільська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Високопілля Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 4; 1931-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1931-1935 рр.

	Ф.Р-1642 Новотроїцька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Дніпропетровської області
	Справ: 2; 1931-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1931-1935 рр.

	Ф.Р-1643 Великолепетиський районний уповноважений Державного політичного управління (ДПУ) УСРР, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1930 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930 р.

	Ф.Р-1644 Ольгофельдська менонітська релігійна братська община євангельських християн, с. Ольгофельд (Ольгине) Високопільського району Дніпропетровської області
	Справ: 1; 1925-1926, 1932 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925-1926, 1932 рр.

	Ф.Р-1647 Херсонська лікарня № 1 (богадільня) Херсонського міського відділу охорони здоров’я, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 2; 1940-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1940-1943 рр.

	Ф.Р-1648 Народний суд додаткової дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 91; 1923-1927 рр.
	Опис 1

	Справ: 91; 1923-1927 рр.

	Ф.Р-1649 Уповноважений Одеської губернської ради народного господарства по Херсонському округу, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 10; 1922-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1922-1924 рр.

	Ф.Р-1650 Великоолександрівська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Одеської області
	Справ: 20; 1929-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1929-1935 рр.

	Ф.Р-1651 Генічеський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського повіту Катеринославської губернії 
	Справ: 6; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1652 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство Мелітопольської сільськогосподарської кооперативної спілки, с. Іванівка Іванівського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1929-1930 рр.

	Ф.Р-1653 Верхньорогачицька районна спілка зернової кооперації (райкоопзерно) Мелітопольської окружної спілки зернової кооперації, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 2; 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1929-1930 рр.

	Ф.Р-1654 Генічеський уповноважений Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч», м. Генічеськ Генічеського району УСРР
	Справ: 1; 1931 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1931 р.

	Ф.Р-1655 База Мелітопольської окружної спілки споживчих товариств, ст. Партизани Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 27; 1920-1921, 1928-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1920-1921, 1928-1930 рр.

	Ф.Р-1656 Сокологірненський зсипний пункт Генічеської повітової особливої військово-продовольчої комісії, с. Сокологірне Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 3; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1657 Рубанівське скотарсько-молочарське товариство Мелітопольської скотарсько-молочарської спілки, с. Рубанівка Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1929-1930 рр.

	Ф.Р-1658 Виконавчий комітет Нижньосірогозької селищної ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 212; 1921-1922, 1943-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 211; 1943-1968 рр.

	Ф.Р-1659 Каланчацький сільський революційний комітет, с. Каланчак Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1660 Генічеський перевалочний пункт Мелітопольської міжрайонної контори «Укрплодоовоч», м. Генічеськ Генічеського району Дніпропетровської області
	Справ: 3; 1931-1932 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1931-1932 рр.

	Ф.Р-1661 Народний суд 12-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Верхній Рогачик Мелітопольського повіту Катеринославської губернії
	Справ: 10; 1921 р.
	Опис 1

	Справ: 10; 1921 р.

	Ф.Р-1662 Верхньорогачицьке сільськогосподарське товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1925-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925-1926 рр.

	Ф.Р-1663 Уповноважений по переселенню на Україну при Генічеському районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 4; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1664 Андріївське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації, c. Андріївка Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 1; 1924-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924-1926 рр.

	Ф.Р-1665 Народний суд 18-ї дільниці Мелітопольського судового округу, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 14; 1926-1927 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1926-1927 рр.

	Ф.Р-1666 Виконавчий комітет Дем’янівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дем’янівка Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 154; 1922-1923, 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1922-1923 рр.
	Опис 2

	Справ: 151; 1944-1968 рр.

	Ф.Р-1667 Страховий пункт Асканія-Нова Мелітопольської окружної страхової каси, с. Асканія-Нова Новотроїцького району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 5; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1668 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Генічеського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 787; 1943-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 787; 1943-1959 рр.
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	Ф.Р-1669 Катеринівське сільськогосподарське кредитне товариство Мелітопольської спілки сільськогосподарської кредитної кооперації, с. Катеринівка Великолепетиського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 2; 1921-1922, 1924-1927 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922, 1924-1927 рр.

	Ф.Р-1670 Генічеське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і кустарно-промислової кооперації, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 2; 1926 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1926 р.

	Ф.Р-1671 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 2; 1930, 1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1930, 1951 рр.

	Ф.Р-1672 Юзкуйська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Юзкуї Генічеського району Мелітопольського округу УСРР
	Справ: 14; 1923-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1923-1928 рр.

	Ф.Р-1673 Херсонсько-Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 15; 1919-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1919-1922 рр.

	Ф.Р-1675 Херсонське міське відділення НКВС УСРР по Одеській області, м. Херсон Одеської області
	Справ: 100; 1923-1937 рр.
	Опис 1

	Справ: 100; 1923-1937 рр.

	Ф.Р-1676 Херсонська риболовецька інспекція, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 2; 1925-1934 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1934 рр.

	Ф.Р-1677 Генічеська районна поліція Української служби безпеки, м. Генічеськ Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 3; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1679 Херсонський повітовий уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 82; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1921-1923 рр.
	Опис 2

	Справ: 7; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1680 Херсонський окружний уповноважений Одеського губернського управління державних земель і майна, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 100; 1922-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 100; 1922-1926 рр.

	Ф.Р-1681 Старший контролер державного контролю за витрачанням і збереженістю хлібопродуктів по Херсонській області Міністерства державного контролю СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 255; 1947-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 255; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-1685 Скадовське районне податкове бюро Дніпровського повітового продовольчого комітету, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 25; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 25; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1686 Херсонський технікум механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 22; 1951-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1951-1957 рр.

	Ф.Р-1688 Уповноважений Всеукраїнського комітету сприяння вченим в м. Херсоні, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924-1925 рр.

	Ф.Р-1690 Каланчацька районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету, с. Каланчак Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1691 Каховське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1692 Голопристанське районне податкове бюро Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету, с. Гола Пристань Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1922 р.

	Ф.Р-1693 Скадовська районна особлива військово-продовольча комісія Дніпровського повітового особливого військово-продовольчого комітету, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1694 Херсонське ремісниче училище (РУ) № 11 Херсонського обласного управління трудових резервів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 57; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 17, 1944-1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 9; 1947 р.
	Опис 3

	Справ: 15; 1948-1949 рр.
	Опис 4

	Справ: 10; 1949-1950 рр.
	Опис 5

	Справ: 6; 1950 р.

	Ф.Р-1695 Народний суд Іванівського району Херсонського обласного суду, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 18; 1944-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1944-1947 рр.

	Ф.Р-1697 Новокиївський сільський революційний комітет, с. Новокиївка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1699 Відділ з будівництва в колгоспах виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 27; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-1703 Херсонське районне енергетичне управління «Херсоненерго» Ради народного господарства Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 255; 1957-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 255; 1957-1963 рр.

	Ф.Р-1712 Управління Уповноваженого Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання по Каховському району, м. Каховка Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 5; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1723 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 5 Українського спецiалiзованого будiвельно-монтажного тресту Головного будiвельного управлiння Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 23; 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1945-1950 рр.

	Ф.Р-1734 Артіль «Відродження» Херсонської міжрайонної спілки промислової кооперації, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1927 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927 р.

	Ф.Р-1735 Херсонське губернське правління профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 32; 1917-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1917-1921 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1917-1921 рр.

	Ф.Р-1736 Нововоронцовський місцевий комітет профспілки працівників місцевого транспорту («Місцевтран»), с. Нова Воронцовка Нововоронцовського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 60; 1922-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 60; 1922-1929 рр.

	Ф.Р-1737 Трифонівський волосний військово-революційний комітет, с. Трифонівка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 15; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1738 Трифонівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 13; 1923-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1923-1929 рр.

	Ф.Р-1739 Борозенський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924 р.

	Ф.Р-1740 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонському окружному відділі праці, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1741 Голопристанський страховий пункт Херсонської окружної каси соціального страхування, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1927 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1927 рр.

	Ф.Р-1742 Відділ охорони праці Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1919-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1919-1922 рр.

	Ф.Р-1745 Херсонська міська рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 57; 1930-1938 рр.
	Опис 1

	Справ: 57; 1930-1938 рр.

	Ф.Р-1746 Херсонська районна рада Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву (ТСОАВІАХІМ) Всеукраїнської ради Товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву, м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 18; 1927-1932 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1927-1932 рр.

	Ф.Р-1747 Видавництво газети «Червоний селянин», м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927 р.

	Ф.Р-1748 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонській окружній касі соціального страхування, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1926 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1926 р.

	Ф.Р-1750 Херсонське окружне управління будинками селянина Одеського губернського управління будинками селянина, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 37; 1923-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1923-1926 рр.

	Ф.Р-1751 Гуртово-Хутірський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гуртово-Хутірське Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1761 Херсонська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів (інстрахкаса) Української спілки взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації інвалідів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 99; 1945-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 72; 1945-1949 рр.
	Опис 2

	Справ: 27; 1945-1952 рр.

	Ф.Р-1762 Нововоронцовський дитячий будинок Херсонського обласного відділу народної освіти, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 22; 1947-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1947-1953 рр.

	Ф.Р-1763 Новомиколаївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новомиколаївка Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 24; 1925-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1925-1929 рр.

	Ф.Р-1772 Роздрібне підприємство № 1 в м. Херсоні Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1935-1936 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1935-1936 рр.

	Ф.Р-1773 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Бериславський» Всесоюзного тресту зернових і тваринницьких радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 95; 1930, 1944-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 85; 1944-1951 рр.
	Опис 2

	Справ: 10; 1930 р.

	Ф.Р-1774 Раденський сільський військово-революційний комітет, с. Раденське Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1775 Раденський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Раденське Олешківського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1923-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1923-1925 рр.

	Ф.Р-1776 Фирсівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Фирсівка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 6; 1924-1927, 1930-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1924-1927, 1930-1931 рр.

	Ф.Р-1778 Робітничий комітет профспілки робітників-будівельників («Будівельник») при Високопільському елеваторі, с. Високопілля Високопільського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927 р.

	Ф.Р-1779 Херсонське окружне управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 17; 1924-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1924-1930 рр.

	Ф.Р-1780 Золотобалківський волосний військовий комісаріат Херсонського повітового військового комісаріату, с. Золота Балка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 9; 1919-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1919-1921 рр.

	Ф.Р-1781 Золотобалківський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Золота Балка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 4; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1782 Качкарівський волосний комітет незаможних селян (КНС), с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1783 Червоно-Костомарівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Червоно-Костомарівка Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927-1928 рр.

	Ф.Р-1784 Костромський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Костромка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 9; 1918-1919 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1918-1919 рр.

	Ф.Р-1785 Білозерська волосна комісія по боротьбі з наслідками голоду Білозерського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1786 Херсонське правління профспілки працівників деревообробної промисловості, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1917-1919 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1917-1919 рр.

	Ф.Р-1787 Місцевий комітет профспілки працівників кооперації і державної торгівлі при закритому робітничому кооперативі Херсонського ремонтно-тракторного заводу, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1934 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1934 р.

	Ф.Р-1788 Біляївський комітет незаможних селян (КНС), с. Біляївка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1789 Великоолександрівське районне споживче товариство ім. Леніна, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району УСРР
	Справ: 1; 1930 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930 р.

	Ф.Р-1790 Торговельний відділ Качкарівського районного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району УСРР
	Справ: 1; 1931 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1931 р.

	Ф.Р-1791 Каховський містечковий секретаріат профспілки робітників-металістів («Металіст»), м. Каховка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1792 Федорівський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Федорівка Каховського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1

	Справ:1; 1923 р.

	Ф.Р-1794 Чаплинська районна профспілка працівників харчової промисловості («Харчосмак»), с. Чаплинка Чаплинського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1924-1926, 1928-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1924-1926, 1928-1929 рр.

	Ф.Р-1795 Музиківський волосний комітет допомоги голодуючим Музиківського волосного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1800 Старошведський волосний революційний комітет, с. Старошведське Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 13; 1919-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1919-1921 рр.

	Ф.Р-1801 Старошведський волосний військовий комісаріат, с. Старошведське Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 8; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 8; 1920 р.

	Ф.Р-1802 Херсонська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Заготсіно» Міністерства заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 342; 1944-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 184; 1944-1951 рр.
	Опис 2

	Справ: 158; 1944-1951 рр.

	Ф.Р-1804 Управління кінофікації виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 905; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 270; 1944-1962 рр.
	Опис 2

	Справ: 42; 1963-1964 рр.
	Опис 3

	Справ: 593; 1965-1988 рр.

	Ф.Р-1805 Судовий виконавець народного суду 2-ї дільниці Херсонського судового округу, м. Херсон УСРР
	Справ: 17; 1926-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1926-1931 рр.

	Ф.Р-1806 Новоархангельський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Новоархангельське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924 р.

	Ф.Р-1807 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 131; 1929-1930, 1946-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1929-1930 рр.
	Опис 2

	Справ: 130; 1946-1960 рр.

	Ф.Р-1808 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 26; 1930-1931, 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930-1931 рр.
	Опис 2

	Справ: 25; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-1810 Херсонський обласний комітет профспілки робітників радгоспів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 266; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 252; 1944-1952 рр.
	Опис 2

	Справ: 14; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-1811 Борозенський сільський комітет взаємної допомоги (КВД), с. Борозенське Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924-1925 рр.

	Ф.Р-1813 Новоархангельська поштово-телеграфна контора управління Одеського поштово-телеграфного округу, с. Новоархангельське Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1918-1919 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1918-1919 рр.

	Ф.Р-1815 Общинне господарство № 26 «Зелений дуб» Трифонівської сільської управи Іванівського району Запорізької області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 6; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1816 Херсонська зональна бавовняна станція Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 30; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1817 Херсонська обласна міжколгоспна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Ветеринарного управління Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 47; 1950-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1950-1957 рр.

	Ф.Р-1818 Уповноважений Миколаївського обласного управління у справах літератури та видавництв (облліт) по Каховському району, м. Каховка Каховського району Миколаївської області
	Справ: 3; 1939-1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1939-1941 рр.

	ФР-1820 Херсонсько-Миколаївський губернський революційний трибунал при штабі Херсонської групи військ, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1821 Начальник інформаційного відділу при херсонському губерніальному старості, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1918 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1918 р.

	Ф.Р-1822 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) ім. Ворошилова, с. Роксандрівка Снігурівського району УСРР
	Справ: 1; 1931 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1931 р.

	Ф.Р-1824 Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 293; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 293; 1941-1944 рр.

	Ф.Р-1825 Херсонська повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 66; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 66; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1826 1-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1920-1921 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1921 р.

	Ф.Р-1827 2-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 4; 1922 р.

	Ф.Р-1828 3-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1920-1921 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1829 4-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Киселівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 11; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1920-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 3; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1830 5-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Берислав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 27; 1920-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1920-1923 рр.

	Ф.Р-1831 6-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Станіслав Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1920-1922 рр.

	Ф.Р-1832 7-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Тягинка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 10; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1920-1922 рр.

	Ф.Р-1833 8-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1920-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1834 9-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 10; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1920-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1835 10-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Нова Воронцовка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 8; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1920-1921 рр.
	Опис 2

	Справ: 2; 1921 р.

	Ф.Р-1836 11-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1837 12-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Березнегувате Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 6; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1839 14-й район Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Володимирівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 8; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1921-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 2; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1840 Олешківське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Олешківського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 5; 1923-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1923-1924 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1923 р.

	Ф.Р-1841 Бериславське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Головного управління радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку УСРР, м. Берислав Бериславського району Одеської області
	Справ: 21; 1922-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1922-1935 рр.

	Ф.Р-1842 Скадовське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Скадовськ Скадовського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 5; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1843 Білозерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Білозерка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1920-1922 рр.

	Ф.Р-1844 Козачелагерське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Козачі Лагері Дніпровського Одеської губернії
	Справ: 1; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1845 Музиківське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Музиківка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1846 Любомирське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Любомирка Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 8; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1849 Херсонський бавовноочисний завод Міністерства текстильної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 501; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 275; 1944-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 226; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-1850 Херсонське окружне відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 91; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 87; 1922-1923 рр.
	Опис 2

	Справ: 4; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1851 Херсонське повітове відділення карного розшуку Миколаївського губернського управління карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 17; 1920-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1920-1923 рр.

	Ф.Р-1852 Херсонське повітово-міське відділення карного розшуку Одеського губернського управління карного розшуку, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 47; 1919-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1919-1923 рр.

	Ф.Р-1853 Каховське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1923-1926, 1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1923-1926, 1929 рр.

	Ф.Р-1854 Військова прокуратура військ МВС УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 207; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 207; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-1857 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 100; 1919-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 86; 1919-1923 рр.
	Опис 2

	Справ: 14; 1920 р.

	Ф.Р-1858 Підвідділ записів актів громадського стану (ЗАГС) Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 44; 1918-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1919-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 37; 1918-1922 рр.

	Ф.Р-1859 Всеукраїнська республіканська насіннєва бавовняна станція Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 74; 1947-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1947-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 24; 1947-1956 рр.

	Ф.Р-1861 Херсонське обласне комунальне підприємство «Аеропорт-Херсон», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 637; 1944, 1947-2006 рр.
	Опис 1

	Справ: 605; 1944, 1947-2002 рр.
	Опис 2

	Справ: 32; 2002-2006 рр.

	Ф.Р-1862 Херсонський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості і елеваторів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 143; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 142; 1946-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1951 р.

	Ф.Р-1863 Генічеський митний пост Управління Українського митного округу, м. Генічеськ Генічеського району Мелітопольського округу Катеринославської губернії
	Справ: 7; 1922-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1922-1924 рр.

	Ф.Р-1864 Херсонський міський комітет Всеукраїнського товариства по земельному устрою трудящих євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Миколаївської області
	Справ: 34; 1930-1938 рр.
	Опис 1

	Справ: 34; 1930-1938 рр.

	Ф.Р-1865 Херсонська обласна контора тресту «Укрсільбудпостач», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 251; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1944-1952 рр.
	Опис 2

	Справ: 205; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-1866 Управління уповноваженого Інспекції з якості бавовни на Україні, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 27; 1950-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1950-1952 рр.

	Ф.Р-1867 Херсонський міський комітет Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР), м. Херсон Одеської області
	Справ: 19; 1931-1934 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1931-1934 рр.

	Ф.Р-1868 Верхньорогачицька районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Дніпропетровської області
	Справ: 1; 1930-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930-1935 рр.

	Ф.Р-1869 Постійно-діючі технічні курси Міністерства бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 17; 1951-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1951-1953 рр.
	Опис 3

	Справ: 1; 1952 р.

	Ф.Р-1871 Херсонська обласна контора матеріально-технічного постачання Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства радгоспів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 233; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1944-1952 рр.
	Опис 3

	Справ: 155; 1952-1957 рр.
	Опис 4

	Справ: 24; 1955-1956 рр.

	Ф.Р-1872 Херсонський обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2183; 1944-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 1088; 1944-1971 рр.
	Документи про організаційно-масову роботу
	Документи про виробничо-масову роботу
	Документи про організаційно-масову роботу
	Документи про культурно-побутову роботу
	Документи з охорони праці й техніки безпеки
	Документи з соціального страхування
	Відділ технічної інспекції
	Документи з фінансової діяльності
	Особові справи працівників обкому
	Опис 2

	Справ: 1095; 1972-1991 рр.
	Організаційний відділ
	Відділ праці й зарплати
	Культурно-побутовий відділ
	Відділ культурно-виховної та фізкультурної роботи
	Відділ технічної інспекції
	Відділ соціального страхування
	Фінансовий відділ


	Ф.Р-1873 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Будьонного тресту «Укрсадовинрадгосп», с. Ключове Каховського району Херсонської області
	Справ: 17; 1943-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1943-1951 рр.

	Ф.Р-1874 Каховська районна земельна управа, м. Каховка Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 1; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-1875 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Каховського району, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 2; 1944-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944-1951 рр.

	Ф.Р-1877 Золотобалківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Золота Балка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 2; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-1878 3-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921 р.

	Ф.Р-1880 Херсонське районне бюро примусових робіт Херсонського окружного бюро примусових робіт, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1928 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1928 р.

	Ф.Р-1881 Відділ соціального забезпечення Херсонської губернської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 11; 1919-1920 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1919-1920 рр.

	Ф.Р-1882 Зеленівський сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Зеленівка Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1883 1-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1884 5-й район Дніпровського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1885 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) Херсонського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області (ОАФ)
	Справ: 192; 1919-1934 рр.
	Опис 1

	Справ: 192; 1919-1934 рр.

	Ф.Р-1887 Відділ управління Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 969; 1917-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 65; 1920-1922 рр.
	Опис 2

	Справ: 149; 1920-1922 рр.
	Опис 3

	Справ: 755; 1917-1923 рр.
	Адміністративно-організаційний підвідділ
	Іноземний стіл
	Бюро перепусток 
	Інформаційно-інструкторський відділ
	Комісія з чистки радянського апарату
	Комісія з надання відстрочки військовозобов’язаним співробітникам
	Підвідділ комітетів незаможних селян
	Підвідділ ЗАГС
	Торговельний стіл
	Бюро живого зв’язку
	Комісія з відділення церкви від держави
	Кошторисно-рахунковий відділ
	Бухгалтерія
	Стіл особового складу
	Виборча комісія


	Ф.Р-1888 Товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) «Допомога», с. Заповіт Херсонського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1928-1929 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1928-1929 рр.

	Ф.Р-1889 Херсонська повітова комісія по боротьбі з дезертирством Херсонської губернської комісії по боротьбі з дезертирством, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 5; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 5; 1920 р.

	Ф.Р-1892 Голопристанський заготівельний пункт Миколаївської районної контори Держторгу УСРР, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 2: 1925-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 2: 1925-1926 рр.

	Ф.Р-1893 Місцевий комітет профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Херсонському відділенні «Дніпробугу», м. Херсон УСРР
	Справ 4; 1927-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1927-1930 рр.

	Ф.Р-1897 Херсонське відділення Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних організацій, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927 р.

	Ф.Р-1898 Особлива сесія Одеського губернського радянського народного суду по м. Херсону і повіту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 89; 1922-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 89; 1922-1924 рр.

	Ф.Р-1899 Управління начальника робіт (УНР) № 322 тресту «Південгідробуд» Міністерства будівництва СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 91; 1943-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 91; 1943-1953 рр.

	Ф.Р-1900 Херсонська губерніальна народна управа, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1918-1919 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1918-1919 рр.

	Ф.Р-1902 Херсонське губернське відділення Всеросійської ради постачання залізничників «Продшлях», м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 104; 1919-1920 рр.
	Опис 1

	Справ: 104; 1919-1920 рр.

	Ф.Р-1903 Каховський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, м. Каховка Каховського району УСРР
	Справ: 12; 1930-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1930-1931 рр.

	Ф.Р-1904 Дільничний наглядач міського району Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1923 р.

	Ф.Р-1905 Радянське господарство (радгосп) «Степове», с. Юзкуї Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 4; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1906 Херсонський пункт Радянсько-польського акціонерного торговельного товариства, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1930 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930 р.

	Ф.Р-1908 Ветеринарний відділ Херсонського губернського військового комісаріату, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 7; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1911 Інспектура Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур по Херсонській області Державної комісії з сортовипробування сільгоспкультур Держагропрому СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2736; 1938-1940, 1945-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 63; 1945, 1947-1950 рр.
	Опис 2

	Справ: 1178; 1938-1940, 1945, 1948-1950, 1952-1968 рр.
	Опис 3

	Справ: 1086; 1969-1983 рр.
	Опис 4

	Справ: 409; 1984-1988 рр.

	Ф.Р-1912 Науково-дослідний інститут сільськогосподарського науково-дослідного центру Півдня України, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 9; 1942-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1942-1944 рр.

	Ф.Р-1913 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Спеціалізований переробний комплекс «КОРС» Державного комітету України по нафті і газу, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2124; 1935-1941, 1944-2010 рр.
	Опис 1

	Справ: 157; 1935-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 1165; 1944-1989 рр.
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	Справ: 632; 1990-2010 рр.
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	Справ: 98; 1951-1980 рр.
	Опис 5

	Справ: 70; 1944-1976 рр.

	Ф.Р-1914 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 24; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1919 Відділ бавовництва виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 44; 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1949-1953 рр.

	Ф.Р-1920 Микільське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-1921 Державний інспектор з визначення врожайності по Генічеському міжрайону УРСР, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 14; 1947-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1947-1953 рр.

	Ф.Р-1924 Бериславська районна партизанська комісія при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Берислав Бериславського району Одеської області
	Справ: 32; 1926-1936 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1926-1936 рр.

	Ф.Р-1925 Херсонська міська партизанська комісія при Херсонській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Одеської області
	Справ: 728; 1929-1935 рр.
	Опис 1

	Справ: 728; 1929-1935 рр.

	Ф.Р-1926 Державна інспекція з визначення врожайності сільгоспкультур Херсонського міжрайону Головної державної інспекції з визначення врожайності сільгоспкультур при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 134; 1940, 1947-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1940 р.
	Опис 2

	Справ: 98; 1947-1954 рр.
	Опис 3

	Справ: 35; 1947-1954 рр.

	Ф.Р-1927 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») Херсонських установ Чорноморського медико-санітарного управління, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 8; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-1928 Водне відділення Нижньодніпровсько-Бузького району профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 7; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1929 Херсонська повітова надзвичайна санітарна комісія (надсанком), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 8;1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1920-1922 рр.

	Ф.Р-1930 Херсонський окружний комітет Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 12; 1924-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1924-1926 рр.

	Ф.Р-1931 Інспектор державного страхування Качкарівського району, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 21; 1924-1930 рр.
	Опис 1 

	Справ: 21; 1924-1930 рр.

	Ф.Р-1932 Інспектор безпосередніх податків 389-ї дільниці Херсонського округу, м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 13; 1923, 1928-1930 р.
	Опис 1

	Справ: 13; 1923, 1928-1930 р.

	Ф.Р-1933 Народний суд 11-ї дільниці Криворізького повіту, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської губернії
	Справ: 16; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1934 Херсонське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого комітету, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 28; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-1935 Великоолександрівське районне податкове бюро Херсонського повітового продовольчого комітету, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-1938 Комітет профспілки радянських працівників («Радпрацівник») при Херсонській повітовій особливій військово-продовольчій комісії, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 2; 1921 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1921 р.

	Ф.Р-1939 Уповноважений Миколаївського губернського кооперативного відділу по Херсонському повіту, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 3; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-1940 Уповноважений Миколаївського губернського відділу військово-продовольчого постачання, м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1941 Новолук'янівський сільський революційний комітет, с. Новолук'янівка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-1942 Комісар м. Херсон (штадткомісар) Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 66; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 66; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-1943 Артіль інвалідів «Соціалістична охорона» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 37; 1948-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1948-1952 рр.

	Ф.Р-1946 Старший слідчий Одеського губернського суду по м. Херсон, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 6; 1922-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1922-1925 рр.

	Ф.Р-1948 Херсонська обласна контора з прокату кінофільмів Головного управління кінофікації і кінопрокату Держкомітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 398; 1944-1956, 1963-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 398; 1944-1956, 1963-1988 рр.

	Ф.Р-1950 Херсонська обласна контора Торговельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 357; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 357; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-1951 Херсонський обласний комітет профспілки працівників споживчої кооперації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 159; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 159; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-1952 Акціонерне товариство відкритого типу (АТВТ) «Фірма «Херсонвзуття», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 620; 1944-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 514; 1944-1994 рр.
	Опис 2 Профспілковий комітет

	Справ: 106; 1951-1985, 1992-1993 рр.

	Ф.Р-1953 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 6862; 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 1096; 1944-1950 рр.
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	Відділ праці
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ
	Центральна бухгалтерія
	Опис 6

	Справ: 1044; 1970-1975 рр.
	Секретар
	Відділ виробництва та заготівель продуктів рослинництва
	Відділ зрошуваного землеробства
	Відділ виробництва та заготівель продуктів тваринництва
	Ветеринарний відділ
	Відділ механізації та електрифікації сільського господарства
	Планово-економічний відділ 
	Виробничо-фінансові плани
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	Документи інженера-методиста по кадрах
	Відділ державного сільтехнагляду
	Відділ землекористування
	Організаційно-колгоспний відділ
	Канцелярія
	Відділ міжгалузевих зв’язків та зведеного планування агропромислового комплексу
	Планово-економічний відділ 
	Організаційно-колгоспний відділ
	Група ставкового риборозведення
	Відділ виробництва та заготівель продуктів рослинництва
	Відділ зрошуваного землеробства
	Відділ виробництва та заготівель продуктів тваринництва
	Ветеринарний відділ
	Відділ механізації та електрифікації сільського господарства
	Відділ землекористування
	Відділ державного сільтехнагляду
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	Група з організації впровадження досягнень науки, техніки та передового досвіду в сільськогосподарське виробництво
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	Херсонське обласне виробниче об’єднання радгоспів
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	Відділ кадрів
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	Місцевий комітет профспілки працівників сільського господарства
	Опис 10 Рада колгоспів Херсонської області

	Справ: 23; 1969-1984 рр.
	Опис 11 Централізована бухгалтерія обласних міжколгоспних організацій і підприємств

	Справ: 160; 1975-1981 рр.

	Ф.Р-1954 Херсонська обласна санітарно-епідемічна станція Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2550; 1944-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1944-1945 рр.
	Опис 2

	Справ: 343; 1945-1962 рр.
	Санітарний відділ
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	Відділ особливо небезпечних інфекцій
	Дезінфекційний відділ
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	Дезінфекційний відділ
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	Опис 4

	Справ: 1042; 1976-1985 рр.
	Організаційний відділ
	Санітарно-гігієнічний відділ
	Санітарно-гігієнічна лабораторія 
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	Дезінфекційний відділ
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	Профспілковий комітет медичних працівників


	Ф.Р-1955 Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі Головного управління Державної інспекції з якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 537; 1944-1992 рр.
	Опис 1 

	Справ: 488; 1944-1992 рр.
	Опис 2

	Справ 49; 1964-1991 рр.

	Ф.Р-1956 Херсонська обласна контора ветеринарного постачання і торгівлі (облветпостачторг) Української контори ветеринарного постачання і торгiвлi, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 6; 1944 р.
	Опис 1

	Справ: 6; 1944 р.

	Ф.Р-1957 Херсонська обласна державна насіннєва інспекція Державного агропромислового комітету УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 749; 1944-1952, 1960-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 112; 1944-1952 рр.
	Опис 2

	Справ: 637; 1960-1989 рр.

	Ф.Р-1958 Херсонське виробничо-аграрне об'єднання з садівництва, виноградарства, виноробної промисловості «Херсонрадгоспвинпром», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 4462; 1944-1959, 1963-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 1351; 1944-1959 рр.
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	Справ: 2; 1944 р.
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	Відділ переробки сировини
	Інженер з техніки безпеки
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	Опис 7

	Справ: 1002; 1972-1979 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
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	Відділ виробництва та заготівель сільгосппродуктів
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	Ф.Р-1959 Херсонська обласна контора Українського республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 12; 1944-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1944-1948 рр.

	Ф.Р-1960 Херсонська обласна контора по збуту і постачанню місцевої промисловості (облмісцевпромпостачзбут) Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 38; 1944-1959 рр. 
	Опис 1

	Справ: 38; 1944-1959 рр. 

	Ф.Р-1963 Прокуратура Херсонської області Генеральної прокуратури України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1470; 1944-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 674; 1944-1994 рр.
	Опис 2

	Справ: 796; 1944-1995 рр.
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	Слідче управління
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	Старший помічник прокурора з питань статистики
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	Ф.Р-1964 Школа медичних сестер Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 14; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-1966 Херсонське обласне управління медичного постачання і збуту при Херсонському обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 5; 1944 р.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944 р.

	Ф.Р-1967 Херсонське обласне аптечне управління Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 513; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 513; 1944-1988 рр.
	Секретар
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	Планово-економічний відділ
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	Бухгалтерія


	Ф.Р-1968 Херсонське обласне виробниче об'єднання молочної промисловості Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2096; 1944-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 926; 1944-1970 рр.
	Загальний відділ
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	Справ: 1106; 1971-1987 рр.
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	Планово-економічний відділ
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	Опис 3

	Справ: 7; 1944-1950 рр.
	Опис 4 Профспілковий комітет працівників агропромислового комплексу

	Справ: 57; 1977-1986 рр.

	Ф.Р-1969 Херсонський обласний трест сільськогосподарського млинарства (облмлинтрест) Херсонського обласного управління промисловості продовольчих товарів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 244; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 244; 1944-1956 рр.
	Загальний відділ
	Плановий відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-1970 Херсонський обласний комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 550; 1946-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 102; 1946-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 448; 1957-1982 рр.

	Ф.Р-1971 Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 933; 1944-1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 933; 1944-1990 рр.
	Лікарняна частина
	Обласне наукове дермато-венерологічне товариство
	Місцевий комітет профспілки працівників медичних установ


	Ф.Р-1972 Херсонська обласна дирекція радіотрансляційних мереж Міністерства зв'язку УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 209; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 209; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-1973 Відділ юстиції виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1224; 1944-1956, 1971-1987 рр.
	Опис 1 Управління Міністерства юстиції УРСР при Херсонському облвиконкомі

	Справ: 207; 1944-1956 рр.
	Відділ судів
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2 Управління Міністерства юстиції УРСР при Херсонському облвиконкомі

	Справ: 203; 1944-1956 рр.
	Опис 3 Відділ юстиції Херсонського облвиконкому

	Справ: 694; 1971-1987 рр.
	Опис 4

	Справ: 120; 1971-1987 рр.

	Ф.Р-1975 Херсонська лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою Українського республіканського управління Держстандарту СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 351; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 351; 1944-1983 рр.

	Ф.Р-1976 Херсонська обласна державна філармонія Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 275; 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 275; 1944-1985 рр.

	Ф.Р-1977 Херсонська обласна державна хлібна інспекція Міністерства виробництва та заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 270; 1944-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 270; 1944-1982 рр.

	Ф.Р-1978 Херсонське обласне об'єднання по племінній справі в тваринництві (облплемоб'єднання) Виробничо-наукового об'єднання по племінній справі в тваринництві Міністерства сільського господарства України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 319; 1944-1997 рр.
	Опис 1

	Справ: 319; 1944-1997 рр.

	Ф.Р-1979 сч Херсонська обласна рада народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 10453; 1944-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 223; 1944-1946 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Відділ у справах репатріації
	Відділ переселення
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Група з підготовки документів до нагородження
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
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	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Відділ у справах репатріації
	Відділ переселення
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Група з підготовки документів до нагородження
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 856; 1948-1950 рр.
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	Протокольна частина
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	Відділ у справах репатріації
	Відділ переселення
	Відділ з підготовки документів до нагородження
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
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	Бухгалтерія
	Опис 4

	Справ: 530; 1951-1952 рр.
	Загальний відділ
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	Організаційно-інструкторська група
	Відділ переселення
	Відділ з підготовки документів до нагородження
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Група по заготівлі лісу та вирубці чагарників у зоні затоплення Каховської ГЕС
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 5

	Справ: 531; 1953-1954 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Відділ у справах репатріації
	Відділ з підготовки документів до нагородження
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Група по заготівлі лісу та вирубці чагарників у зоні затоплення Каховської ГЕС
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 6

	Справ: 463; 1955-1956 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Відділ з підготовки документів до нагородження
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 7

	Справ: 238; 1957 р.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Відділ з підготовки документів до нагородження
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 8

	Справ: 787; 1958-1963 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Документи виборчих комісій
	Відділ скарг
	Група нагород
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Інспектор по РАЦС
	Бухгалтерія
	Опис 9

	Справ: 522; 1963-1964 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторська група
	Документи виборчих комісій
	Група нагород
	Сектор з підготовки документів до Всесоюзної сільськогосподарської виставки
	Інспектор по РАЦС
	Бухгалтерія
	Опис 10

	Справ: 1450; 1950-1970 рр.
	Загальний відділ
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторський відділ
	Документи виборчих комісій
	Референт по нагородженню
	Референт по роботі адміністративних органів
	Інспектор по РАЦС
	Відділ скарг
	Бухгалтерія
	Опис 11

	Справ: 824; 1971-1974 рр.
	Документи обласної ради 
	Документи виконавчого комітету
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторський відділ
	Документи виборчих комісій
	Референт по нагородженню
	Референт по роботі адміністративних органів
	Документи комісії у справах неповнолітніх
	Інспектор по РАЦС
	Відділ скарг
	Документи інспектора з кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 12

	Справ: 481; 1943-1990 рр.
	Опис 13

	Справ: 1646; 1975-1982 рр.
	Документи обласної ради 
	Документи виконавчого комітету
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторський відділ
	Референт по нагородженню
	Документи комісії у справах неповнолітніх
	Документи з працевлаштування молоді
	Референт по роботі адміністративних органів
	Документи комісії по радянським святах і обрядах
	Документи комісії по боротьбі з пияцтвом
	Документи штабу добровільних народних дружин
	Документи референта з іноземних справ
	Приймальня по скаргах
	Бухгалтерія
	Документи обласної виборчої комісії
	Місцевий комітет профспілки працівників державних установ
	Опис 14

	Справ: 1203; 1983-1990 рр.
	Документи обласної ради
	Документи виконавчого комітету
	Протокольна частина
	Організаційно-інструкторський відділ
	Відділ нагород
	Документи комісії у справах неповнолітніх
	Документи з працевлаштування молоді
	Референт по роботі адміністративних органів
	Документи комісії по радянським святах і обрядах
	Документи комісії по боротьбі з пияцтвом
	Документи штабу добровільних народних дружин
	Бухгалтерія
	Документи обласної виборчої комісії
	Місцевий комітет профспілки працівників державних установ
	Опис 15 Документи референдуму СРСР

	Справ: 10; 1991 р.
	Опис 16

	Справ: 253; 1991-1998 рр.

	Ф.Р-1980 Управління державного страхування Херсонської області Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 579; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 579; 1944-1983 рр.
	Канцелярія
	Відділ планово-економічної та організаційно-масової роботи
	Відділ особистого страхування
	Відділ майнового страхування
	Відділ страхування майна колгоспів і радгоспів
	Контрольно-інспекторський відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-1981 Україно-Чорноморське управління рибоохорони і рибництва «Укрчоррибвод», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 5; 1944 р.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944 р.

	Ф.Р-1982 Херсонське обласне об'єднання державних дорожніх підприємств Української державної корпорації по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг («Укравтодор»), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1659; 1944-2002 рр.
	Опис 1

	Справ: 1059; 1944-1978 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ ремонту та утримання автомобільних доріг
	Документи по техніці безпеки та охороні праці
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ 
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет 
	Опис 2

	Справ: 389; 1979-1990 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ будівництва та ремонту доріг
	Відділ експлуатації та утримання автомобільних доріг
	Відділ організації праці і зарплати
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ 
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет 
	Опис 3

	Справ: 164; 1991-2000 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-експлуатаційний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет 
	Опис 4

	Справ: 47; 2000-2002 рр.
	Канцелярія
	Планово-виробничий відділ
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-1983 Контора матеріально-технічного постачання Херсонського обласного дорожнього відділу (облдорпостач), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 104; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944 р.
	Опис 2

	Справ 14; 1945-1946 рр.
	Опис 3

	Справ: 85; 1946-1958 рр.

	Ф.Р-1984 Херсонська обласна контора по заготівлі тваринницької сировини і хутра «Заготтваринсировина» Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 123; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 123; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-1985 Херсонське обласне виробничо-технічне управління зв'язку Міністерства зв'язку УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3291; 1944-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 813; 1944-1960 рр.
	Адміністративно-господарський відділ 
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ поштового зв’язку
	Відділ електрозв’язку
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 1134; 1961-1973 рр.
	Адміністративно-господарський відділ 
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ організації праці та зарплати
	Служба поштового зв’язку
	Служба радіо і телебачення
	Служба міжміського телефонно-телеграфного зв’язку
	Відділ капітального будівництва
	Документи інженера з нової техніки та раціоналізаторської роботи
	Лабораторія наукової організації праці
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 970; 1974-1985 рр.
	Адміністративно-господарський відділ 
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ організації праці та зарплати
	Служба поштового зв’язку
	Служба міжміського телефонно-телеграфного зв’язку
	Служба міського та сільського телефонного зв’язку
	Служба радіо
	Відділ капітального будівництва
	Документи інженера з раціоналізації та винахідництва
	Лабораторія наукової організації праці
	Інженер з техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Опис 4

	Справ: 374; 1986-1993 рр.
	Адміністративно-господарський відділ 
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ організації праці та зарплати
	Служба поштового зв’язку
	Служба електрозв’язку
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-1986 Херсонське обласне управління Держтрудощадкас СРСР Українського республіканського головного управління Держтрудощадкас СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 641; 1944-1981 рр. 
	Опис 1

	Справ: 641; 1944-1981 рр. 
	Оперативний відділ
	Відділ кадрів і спецроботи
	Бухгалтерія
	Ревізійний відділ 


	Ф.Р-1987 Херсонський обласний комітет профспілки працівників культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 719; 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 719; 1944-1985 рр.

	Ф.Р-1988 Херсонський обласний центр відродження національної культури Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 661; 1944-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 661; 1944-1993 рр.
	Секретар
	Документи з учбово-методичної роботи 
	Відділ культурно-освітньої роботи
	Відділ народної творчості
	Редакційно-видавничий відділ
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-1989 Відділ у справах культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 175; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 175; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-1990 Херсонська обласна контора Сільськогосподарського банку СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 441; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 6; 1945 р.
	Опис 3

	Справ: 6; 1946 р.
	Опис 4

	Справ: 423; 1945-1959 рр.
	Секретар
	Сектор кредитування
	Операційний сектор
	Бухгалтерія


	Ф.Р-1991 Херсонська обласна контора Будівельного банку СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 480; 1944-1981 рр.
	Опис 1

	Справ: 60; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 109; 1945 р.
	Опис 3

	Справ: 123; 1946 р.
	Опис 4

	Справ: 12; 1948, 1951-1958 рр.
	Опис 5

	Справ: 176; 1959-1981 рр.
	Загальний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ фінансування та кредитування будівництва республіканського та місцевого значення
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників державних установ


	Ф.Р-1992 Управління з охорони державних таємниць у пресі при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 81; 1944-1976 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1944-1976 рр.
	Опис 2

	Справ: 34; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-1993 Херсонське об'єднання телебачення і радіомовлення Державної телерадіомовної компанії України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2761; 1944-1962, 1974-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 493; 1944-1962 рр.
	Опис 3

	Справ: 1040; 1963-1979 рр.
	Опис 4

	Справ: 978; 1980-1991 рр.
	Канцелярія
	Документи телепередач
	Документи радіопередач
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Опис 5

	Справ: 250; 1993-1994 рр.
	Канцелярія
	Документи телепередач
	Документи радіомовлення
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-1994 Херсонське територіально-виробниче об'єднання автомобільного транспорту Міністерства транспорту УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2234; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 359; 1944-1965 рр.
	Опис 3

	Справ: 885; 1965-1974 рр.
	Опис 4

	Справ: 990; 1975-1988 рр.

	Ф.Р-1995 Херсонське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 577; 1944-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 577; 1944-1961 рр.

	Ф.Р-1997 Редакція обласної газети «Наддніпрянська правда», орган Херсонського обкому Компартії України і обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 150; 1946-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 150; 1946-1974 рр.

	Ф.Р-1998 Херсонський обласний відділ Українського державного тресту «Укрфото», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 12; 1944 р.
	Опис 1

	Справ: 12; 1944 р.

	Ф.Р-1999 Херсонська обласна контора Всесоюзного банку фінансування комунального і житлового будівництва (Цекомбанку), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 133; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 119; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-2000 Херсонське обласне управління статистики Міністерства статистики України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 10645; 1944-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 77; 1944 р. 
	Сектор статистики промисловості
	Сектор сільського господарства
	Сектор статистики капітального будівництва
	Сектор населення, культури та охорони здоров’я
	Сектор статистики праці
	Опис 2

	Справ: 60; 1944-1946 рр.
	Відділ визначення врожайності
	Опис 3

	Справ: 1252; 1944-1952 рр.
	Управління справами
	Сектор статистики промисловості
	Сектор статистики сільського господарства
	Сектор статистики капітального будівництва та житлово-комунального господарства
	Сектор статистики товарообігу
	Сектор населення, культури та охорони здоров’я
	Сектор статистки праці та зарплати
	Бухгалтерія
	Опис 4

	Справ: 1848; 1944-1998 рр.
	Сектор статистики промисловості
	Сектор статистики промисловості машинно-облікових станцій
	Сектор статистики сільського господарства
	Сектор статистики капітального будівництва та житлово-комунального господарства
	Сектор матеріального постачання
	Сектор населення, культури та охорони здоров’я
	Сектор статистки праці та зарплати
	Сектор зведених робіт і фінансової статистики
	Сектор переоцінки основних фондів
	Сектор торгівлі
	Бухгалтерія
	Опис 5

	Справ: 1017; 1961-1965 рр.
	Сектор статистики промисловості
	Сектор статистики сільського господарства
	Сектор статистики капітального будівництва 
	Сектор матеріально-технічного постачання
	Сектор населення, культури та охорони здоров’я
	Статистичні матеріали групи зведених робіт
	Сектор статистки праці та зарплати
	Сектор торгівлі
	Бухгалтерія
	Опис 6

	Справ: 984; 1965-1969 рр.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки
	Сектор статистики сільського господарства та заготівель
	Відділ статистики капітального будівництва 
	Відділ перепису населення
	Сектор статистики населення, культури та охорони здоров’я
	Відділ статистики торгівлі та матеріально-технічного постачання
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Відділ обчислювальних робіт
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія машинно-облікової станції
	Опис 7

	Справ: 1208; 1970-1974 рр.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки
	Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку
	Відділ статистики капітального будівництва 
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Відділ обчислювальних робіт
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія 
	Опис 8 

	Справ: 993; 1975-1977 рр.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку, нової техніки
	Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку
	Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Відділ статистики фінансів, цін, ціноутворення і торгівлі
	Бюро організації роботи інформаційно-обчислювальних і машинно-облікових станцій
	Відділ обчислювальних робіт
	Сектор кадрів
	Відділ кадрів обчислювального центру
	Бухгалтерія 
	Бухгалтерія обчислювального центру
	Опис 9

	Справ: 1044; 1978-1980 рр.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку
	Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку
	Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
	Відділ статистки технічного прогресу та навколишнього середовища
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Відділ статистики фінансів, цін, ціноутворення і торгівлі
	Сектор кадрів
	Відділ кадрів обчислювального центру
	Бухгалтерія 
	Бухгалтерія обчислювального центру
	Опис 10

	Справ: 1053; 1981-1983 р.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики технічного прогресу, природних ресурсів та навколишнього середовища
	Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку
	Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
	Відділ статистики транспорту, зв’язку
	Відділ статистики торгівлі
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Сектор кадрів
	Відділ кадрів обчислювального центру
	Бухгалтерія 
	Бухгалтерія обчислювального центру
	Опис 11

	Справ: 1003; 1984-1985 рр.
	Відділ зведено-балансових робіт
	Відділ статистики технічного прогресу, природних ресурсів та навколишнього середовища
	Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку
	Відділ статистики сільського господарства, заготівель та бухгалтерського обліку
	Відділ підготовки та випуску статистичних матеріалів з праці та зарплати
	Відділ статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
	Відділ статистики фінансів, цін та ціноутворення
	Відділ статистики торгівлі
	Відділ статистики населення, культури та охорони здоров’я
	Відділ статистики матеріальних ресурсів
	Сектор кадрів
	Відділ кадрів обчислювального центру
	Бухгалтерія 
	Бухгалтерія обчислювального центру
	Документи профспілкового комітету
	Опис 16

	Справ:106; 1959-1984 рр.
	Всесоюзний перепис населення 1959 року
	Всесоюзний перепис населення 1970 року
	Всесоюзний перепис населення 1979 року
	Підсумкові відомості по даних перепису 1959, 1970, 1979 років


	Ф.Р-2001 Херсонський обласний комітет Товариства Червоного Хреста УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 948; 1944-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 948; 1944-1986 рр.

	Ф.Р-2002 Херсонське обласне відділення Головного управління автотранспорту «Союззаготтранс» Міністерства заготівель СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 160; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1944-1945 рр.
	Опис 2

	Справ: 157; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-2004 Управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1813; 1944-1958, 1969-2000 рр.
	Опис 1

	Справ: 326; 1944-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 1130; 1969-1986 рр.
	Секретар
	Відділ організаційно-масової роботи і кадрів
	Документи інженера спортивних споруд
	Учбово-спортивний відділ
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 357; 1987-2000 рр.
	Секретар
	Організаційний відділ
	Учбово-спортивний відділ
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-2005 Херсонська обласна контора Головного управління заготівель і первинної обробки шовкової сировини (Головшовксировина) Наркомату текстильної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 5; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2006 Українська виробничо-торговельна фірма «Хвиля» Українського державного концерну місцевої промисловості («Укрмісцевпром»), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2046; 1944-1958, 1969-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 1007; 1944-1958 рр.
	Секретар
	Планово-виробничий відділ
	Документи плановика-економіста
	Документи про роботу з кадрами
	Бухгалтерія 
	Опис 2

	Справ: 964; 1969-1988 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації праці і зарплати
	Виробничо-технічний відділ
	Документи базової лабораторії наукової організації праці
	Інженер з охорони праці й техніки безпеки
	Старший інженер з підготовки кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 75; 1988-1993 рр.

	Ф.Р-2007 Херсонський обласний і районні комітети профспілки працівників державних установ, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 731; 1945-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 717; 1945-1983 рр.
	Опис 2

	Справ: 14; 1945, 1948-1956 рр.

	Ф.Р-2008 Херсонський обласний комітет профспілки працівників органів суду і прокуратури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 8; 1948 р.
	Опис 1

	Справ: 8; 1948 р.

	Ф.Р-2009 Херсонська сортодослідна дільниця з бавовнику Державної комісії по сортовипробуванню бавовнику, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 8; 1946-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1946-1952 рр.

	Ф.Р-2011 Державний архів Херсонської області Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3381; 1944-2007 рр.
	Опис 1

	Справ: 1018; 1944-2000 рр.
	Опис 2

	Справ: 207; 2001-2007 рр.
	Опис 5

	Справ: 979; 1946-1968 рр.
	Опис 6

	Справ: 1177; 1969-1978 рр.

	Ф.Р-2012 Херсонська обласна рада добровільного спортивного ордена Леніна товариства промкооперації (ДСТ) «Спартак», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 553; 1944-1976 рр.
	Опис 1

	Справ: 553; 1944-1976 рр.

	Ф.Р-2013 Апеляційний суд Херсонської області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 6986; 1944-2001 рр.
	Опис 1

	Справ: 1083; 1944-1955 рр.
	Опис 2

	Справ: 1098; 1956-1964 рр.
	Опис 3

	Справ: 919; 1969-1987 рр.
	Канцелярія
	Судова колегія по кримінальних справах
	Судова колегія по цивільних справах
	Профспілковий комітет
	Опис 4

	Справ: 296; 1956-1988 рр.
	Опис 5

	Справ: 1065; 1969-1980 рр.
	Опис 6

	Справ: 1019; 1981-1988 рр.
	Опис 7

	Справ: 915; 1989-1996 рр.
	Опис 8

	Справ: 591; 1997-2001 рр.

	Ф.Р-2014 Херсонське обласне управління Національного банку України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3375; 1943-1992 рр.
	Опис 1

	Справ: 1067; 1943-1960 рр.
	Опис 2

	Справ: 1294; 1961-1974 рр.
	Загальний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ кредитування промисловості та місцевого господарства 
	Відділ кредитування торгівлі 
	Відділ кредитування колгоспів та індивідуального житлового будівництва
	Відділ фінансування капіталовкладень
	Відділ грошового обігу
	Відділ кадрів
	Головна бухгалтерія
	Ревізійний відділ
	Опис 3

	Справ: 940; 1975-1986 рр.
	Загальний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ кредитування промисловості, місцевого господарства, транспорту і зв’язку 
	Відділ кредитування торгівлі 
	Відділ кредитування сільського господарства
	Відділ фінансування капіталовкладень
	Відділ грошового обігу
	Відділ касових операцій
	Відділ кадрів
	Головна бухгалтерія
	Ревізійний відділ
	Опис 4

	Справ: 74; 1968-1992 рр.

	Ф.Р-2016 Херсонська торгово-заготівельна контора «Рибпостач» Головного управління матеріально-технічного постачання (Головрибпостач) Наркомату рибної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 12; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2017 Херсонська обласна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 949; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 858; 1944-1985 рр.
	Опис 3

	Справ: 87; 1986-1988 рр.

	Ф.Р-2018 Уповноважений єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів (євгромадком), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 26; 1921-1923 рр. 
	Опис 1

	Справ: 26; 1921-1923 рр. 

	Ф.Р-2019 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Буревісник» Центральної ради Всесоюзного ДСТ «Буревісник», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 77; 1950-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 77; 1950-1956 рр.

	Ф.Р-2020 Херсонська обласна проектно-кошторисна контора Херсонського обласного відділу комунального господарства (облкомунпроект), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 14; 1944-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944-1949 рр.

	Ф.Р-2022 Херсонська обласна наукова бібліотека ім. О. М. Горького, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 657; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 657; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-2024 Херсонський обласний методичний кабінет культурно-просвітньої роботи при Херсонському обласному відділі культурно-просвітньої роботи, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 55; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1946-1955 рр.
	Опис 2

	Справ: 11; 1946-1955 рр.

	Ф.Р-2025 Херсонський обласний госпіталь по лікуванню інвалідів Великої Вітчизняної війни Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 119; 1946-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1946-1969 рр.

	Ф.Р-2026 Херсонський обласний природничий музей Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 138; 1934, 1936-1937, 1940, 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 138; 1934, 1936-1937, 1940, 1944-1962 рр.

	Ф.Р-2027 Херсонська обласна контора Головного управління по заготівлі і промисловій відгодівлі скоту і птиці «Заготскотовідгодівля» Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 94; 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1944-1968 рр.

	Ф.Р-2028 Фінансовий відділ виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваші Сиваського району Херсонської області
	Справ: 134; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 134; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-2030 Великоолександрівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925-1928 рр.

	Ф.Р-2031 Посад-Покровське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського повітового управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Посад-Покровськ Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921 р.

	Ф.Р-2032 Херсонське окружне організаційне бюро Товариства культурної змички міста з селом, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1925 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925 р.

	Ф.Р-2033 Каховський районний груповий комітет профспілки працівників харчової і смакової промисловості («Харчосмак»), с. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927-1928 рр.

	Ф.Р-2034 Дніпровське повітове відділення профспілки працівників комунального господарства, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-2038 Качкарівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів при районному виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1929-1930 рр.

	Ф.Р-2039 Виїзна сесія Херсонського народного суду, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1933 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1933 р.

	Ф.Р-2040 Фінансове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2669; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 970; 1944-1962 рр.
	Фінансовий відділ виконкому обласної ради депутатів трудящих
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ податків і зборів
	Відділ фінансування народного господарства
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Відділ фінансування сільського господарства
	Штатний відділ
	Головна бухгалтерія
	Відділ державних допомог
	Відділ кадрів
	Опис 4

	Справ: 119; 1963-1964 рр.
	Фінансовий відділ виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Штатний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ фінансування сільського господарства
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Штатний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Опис 5

	Справ: 1078; 1965-1982 рр.
	Фінансовий відділ виконкому обласної ради депутатів трудящих
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Відділ фінансування сільського господарства
	Штатний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Місцевий комітет профспілки
	Опис 6

	Справ: 89; 1970-1985 рр.
	Опис 7

	Справ: 413; 1983-1988 рр.
	Фінансовий відділ (з 1985 року – управління) виконкому обласної ради народних депутатів
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ фінансування місцевого господарства
	Відділ фінансування сільського господарства
	Відділ фінансування торгівлі
	Відділ фінансування освіти, культури, охорони здоров’я і соціального забезпечення
	Штатний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Профспілковий комітет 


	Ф.Р-2041 Херсонська обласна бібліотека для дітей Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 185; 1944-1948, 1950-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 185; 1944-1948, 1950-1971 рр.

	Ф.Р-2043 Херсонська монтажно-відновлювальна контора № 3 Головного управління машинобудівної промисловості (Головмашпром) Міністерства важкого машинобудування СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 23; 1943-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1943-1948 рр.

	Ф.Р-2044 Місцевий комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця») при Херсонській психіатричній лікарні, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1925-1926 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1925-1926 рр.

	Ф.Р-2045 Херсонський міський комітет профспілки працівників медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1932 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1932 р.

	Ф.Р-2046 Уповноважений медико-санітарного управління Єкатерининської залізниці, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1926-1927 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1926-1927 рр.

	Ф.Р-2048 Скадовське поштово-телеграфне відділення Одеського поштово-телеграфного округу, м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-2049 Генічеський повітовий військовий комісаріат, м. Генічеськ Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 28; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-2050 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Іскра» Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Іскра», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 110; 1950-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 96; 1950-1955 рр.
	Опис 2

	Справ: 14; 1953-1955 рр.

	Ф.Р-2051 Херсонська обласна база Херсонського обласного управління матеріально-технічного постачання сільського господарства (облсільгосппостач), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 9; 1945-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1945-1946 рр.

	Ф.Р-2052 Уповноважений профспілки радянських і торговельних службовців (РТС) при Качкарівському районному управлінні радянської робітничо-селянської міліції, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1927-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1927-1928 рр.

	Ф.Р-2053 Український сільський комітет взаємодопомоги (КВД), с. Українка Качкарівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1923 р.

	Ф.Р-2054 Український трест каракулівницьких радгоспів («Укррадгоспкаракуль) Головного управління каракулівницьких радгоспів (Головкаракуль) Міністерства радгоспів СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 302; 1936-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1936-1945 рр.
	Опис 2

	Справ: 36; 1943-1948 рр.
	Агротехнічний відділ
	Зоотехнічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 264; 1947-1954 рр.
	Агротехнічний відділ
	Зоотехнічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ кадрів


	Ф.Р-2055 Херсонське обласне управління радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1325; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 1325; 1944-1962 рр.
	Секретар
	Планово-фінансовий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Агровиробничий відділ
	Зоотехнічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2056 Херсонський обласний комітет добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Медик» Центральної ради Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Медик», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 46; 1944-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1944-1955 рр.

	Ф.Р-2057 Херсонська лінійна санітарно-епідеміологічна станція Дніпровського відділу охорони здоров'я водників, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 29; 1944-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1944-1947 рр.

	Ф.Р-2059 Херсонський обласний комітет профспілки медичних працівників, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1173; 1944-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 843; 1945-1972 рр.
	Опис 2

	Справ: 330; 1972-1984 рр.

	Ф.Р-2062 Комендант порту Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1919-1920 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1919-1920 рр.

	Ф.Р-2063 Херсонське базове медичне училище Міністерства охорони здоров'я УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 188; 1944-1951, 1956-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1944-1951 рр.
	Опис 2

	Справ: 156; 1956-1988 рр.
	Секретар
	Навчальна частина
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-2064 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Наука» профспілки працівників культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 23; 1954-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1954-1955 рр.

	Ф.Р-2065 Херсонська обласна ветеринарна лабораторія Херсонського обласного агропромислового комітету, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 204; 1944-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 204; 1944-1989 рр.

	Ф.Р-2066 Херсонське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1707; 1944-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 118; 1944-1978 рр.
	Опис 2

	Справ: 1130; 1944-1975 рр.
	Адміністративно-господарський відділ
	Секретар
	Планово-фінансовий (плановий) відділ
	Відділ капітального будівництва
	Технічний відділ
	Елеваторно-складський відділ
	Транспортний відділ
	Лабораторія наукової організації праці
	Відділ воєнізованої охорони
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки
	Опис 3

	Справ: 459; 1976-1987 рр.
	Канцелярія
	Виробничий відділ
	Насіннєвий відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Відділ оперативного обліку
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки


	Ф.Р-2067 Будівельний відділ Херсонського губерніального правління, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1918 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1918 р.

	Ф.Р-2068 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3019; 1944-1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 1289; 1944-1962 рр.
	Сектор зведеного планування
	Сектор промисловості
	Сектор матеріального балансу
	Сектор планування сільського господарства
	Сектор планування товарообігу та громадського харчування
	Сектор капітального будівництва та матеріальних фондів
	Сектор житлово-комунального господарства та соціально-культурних заходів
	Сектор планування матеріальних фондів
	Сектор культури та охорони здоров’я
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 4

	Справ: 38; 1944-1960, 1977-1988 рр.
	Опис 5

	Справ: 1125; 1963-1979 рр.
	Відділ планування побутового обслуговування та матеріально-технічного постачання
	Відділ комплексного та територіального планування
	Відділ планування промисловості
	Відділ планування сільського господарства
	Відділ планування капітального будівництва
	Відділ планування житлово-комунального господарства, будівництва та проектних робіт
	Відділ планування мережі соціально-культурних заходів та трудових ресурсів
	Відділ товарообігу
	Відділ планування, обліку та розподілу матеріальних фондів
	Відділ планування матеріального забезпечення
	Інспектор з кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 6

	Справ: 492; 1980-1988 рр.
	Відділ планування сільського господарства
	Відділ комплексного територіального планування
	Відділ планування промисловості
	Відділ планування капітального будівництва
	Відділ капіталовкладень
	Відділ планування мережі соціально-культурних закладів та трудових ресурсів
	Відділ планування матеріальних фондів
	Відділ планування товарообігу та побутового обслуговування населення
	Відділ планування житлово-комунального господарства
	Відділ планування праці і науково-технічного прогресу
	Відділ планування товарів народного споживання
	Інспектор (інженер) з кадрів
	Головний бухгалтер
	Опис 7

	Справ: 75; 1989-1990 рр.
	Зведений відділ комплексного територіального планування
	Відділ планування агропромислового комплексу
	Відділ економічного аналізу, удосконалення управління та фінансів
	Відділ розвитку і координації промисловості, транспорту та зв’язку
	Відділ розвитку виробництва товарів народного споживання та платних послуг
	Відділ планування житлово-комунального господарства
	Відділ охорони та раціонального використання природних ресурсів
	Підвідділ балансу грошових доходів і витрат населення
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2069 Херсонська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 5146; 1944-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 1149; 1944-1960 рр.
	Канцелярія
	Відділ організаційно-масової роботи
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Управління організації та техніки торгівлі
	Технічний відділ
	Управління громадського харчування
	Відділ хлібопечення
	Відділ харчової промисловості
	Відділ книжкової торгівлі
	Управління капітального будівництва
	Фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 913; 1961-1966 рр.
	Канцелярія
	Відділ організаційно-масової роботи
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Управління організації та техніки торгівлі
	Технічний відділ
	Виробничий відділ
	Управління громадського харчування
	Відділ хлібопечення
	Відділ харчової промисловості
	Відділ книжкової торгівлі
	Управління капітального будівництва
	Фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 1059; 1967-1973 рр.
	Секретаріат
	Організаційний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ кон’юнктури (товарних ресурсів та вивчення попиту)
	Виробничий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ організації та техніки торгівлі
	Відділ цін
	Відділ громадського харчування
	Відділ хлібопечення
	Продовольчий відділ
	Промтоварний відділ
	Відділ книжкової торгівлі
	Відділ капітального будівництва
	Технічний відділ
	Транспортний відділ
	Фінансовий відділ
	Центральна бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Місцевий комітет профспілки
	Опис 4

	Справ: 923; 1973-1978 рр.
	Секретар (канцелярія)
	Організаційно-інструкторський відділ (організаційно-масової роботи)
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ (управління) організації та техніки торгівлі
	Відділ товарних ресурсів та вивчення попиту
	Технічний відділ
	Відділ з нового порядку планування та економічного стимулювання
	Відділ цін
	Відділ (управління) громадського харчування
	Відділ хлібопечення
	Промтоварний відділ
	Продтоварний відділ
	Відділ книжкової торгівлі
	Управління капітального будівництва
	Фінансовий відділ
	Центральна бухгалтерія
	Контрольно-ревізійне управління
	Ревізійна комісія
	Відділ кадрів
	Місцевий комітет профспілки
	Опис 5

	Справ: 291; 1979-1984 рр.
	Канцелярія
	Відділ організаційно-масової роботи
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Управління організації і техніки торгівлі
	Управління громадського харчування
	Відділ книжкової торгівлі
	Технічний відділ
	Управління капітального будівництва
	Лабораторія з вивчення попиту на товари
	Фінансовий відділ
	Центральна бухгалтерія
	Контрольно-ревізійне управління
	Ревізійна комісія
	Відділ кадрів
	Місцевий комітет профспілки
	Опис 6

	Справ: 44; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-2073 Херсонська обласна рада Української республіканської ради Товариства мисливців і рибалок УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 699; 1946-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 699; 1946-1985 рр.
	Секретар
	Документи мисливствознавця
	Документи іхтіолога
	Документи з організаційно-масової роботи
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки


	Ф.Р-2074 Херсонське будівельне управління № 5 Будівельного тресту № 1 Головного управління морського будівництва Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 144; 1947-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 144; 1947-1953 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2075 4-й експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт Дніпровського басейнового управління, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 73; 1944-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 73; 1944-1963 рр.

	Ф.Р-2077 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 85; 1945-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 85; 1945-1959 рр.

	Ф.Р-2078 Відділ народної освіти виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 176; 1943-1954, 1965-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1943-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 150; 1965-1974 рр.

	Ф.Р-2081 Дорожній відділ виконавчого комітету Горностаївської ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 61; 1945-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 61; 1945-1961 рр.

	Ф.Р-2082 Виконавчий комітет Каїрської сільської ради депутатів трудящих, с. Каїри Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 144; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 144; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-2083 Виконавчий комітет Новоєлизаветівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоєлизаветівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 5; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2084 Виконавчий комітет Ольгинської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгине Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 152; 1944-1949, 1960-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 152; 1944-1949, 1960-1970 рр.

	Ф.Р-2085 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Горностаївського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 443; 1944-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 443; 1944-1970 рр.
	Великоблаговіщенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХІХ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Горностаївська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Юний орач»
	Заводівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Каїрська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Профінтерн»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Росія»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 1 Травня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комуністичного інтернаціоналу молоді
	Князе-Григорівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Риболовецька артіль (колгосп) ім. ІІ Інтернаціоналу
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Паризької комуни
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Козачелагерська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Костянтинівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Маринська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Спартака
	Новоблаговіщенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Новоєлизаветівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова
	Ольгинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний фронт»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Петропавлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Широкий степ»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Червоноблагодатненська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Труд»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна


	Ф.Р-2111 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Горностаївському району, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 66; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 66; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2112 Горностаївська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських рослин, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 2; 1945 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1945 р.

	Ф.Р-2120 Горностаївська середня школа № 1, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 2; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2121 Горностаївський народний суд, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 19; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2122 Херсонська міська протималярійна станція Херсонського міського відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 18; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-2123 Херсонська обласна протималярійна станція Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 94; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1944-1952 рр.
	Опис 2

	Справ: 19; 1947-1954 рр.

	Ф.Р-2125 Херсонська обласна кооперативна спілка інвалідів (облкоопінспілка) Української кооперативної спілки інвалідів і підвідомчі артілі (ОАФ)
	Справ: 506; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 310; 1944-1951 рр.
	Секретаріат
	Організаційний (організаційно-інструкторський) відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Торговельний відділ
	Відділ постачання
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 84; 1949-1953 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Торговельний відділ
	Сектор праці
	Бухгалтерський відділ
	Опис 4

	Справ: 13; 1947-1953 рр.
	Опис 5

	Справ: 11; 1944-1953 рр.
	Опис 6

	Справ: 88; 1950-1957 рр.

	Ф.Р-2128 Херсонський обласний відділ промислово-кооперативного постачання (облпромкооппостач) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 9; 1945-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1945-1947 рр.

	Ф.Р-2129 Херсонська обласна спілка текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів (облтекстильшвейшкірпромспілка) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 175; 1944-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 139; 1944-1948 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 36; 1946-1949 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2130 Херсонська обласна багатопромислова кооперативна спілка (облбагатопромспілка) Херсонської обласної ради промислової кооперації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 211; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 178; 1944-1948 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Відділ постачання
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 33; 1949-1950 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Бухгалтерський відділ


	Ф.Р-2131 Херсонська обласна рада промислових кооперативів (облпромрада) і підвідомчі артілі, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 1820; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 982; 1944-1960 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Опис 2

	Справ: 5; 1948-1949, 1952, 1959 рр.
	Опис 3

	Справ: 165: 1944-1962 рр.
	Облпромрада
	Артіль «Четверта п’ятирічка», с. Верхній Рогачик
	Артіль «Гарантія», м. Генічеськ
	Артіль «Комунар», с. Гола Пристань
	Артіль «Червоний кравець», смт Гола Пристань
	Артіль «Перемога», с. Калінінське
	Артіль «Рекорд», м. Каховка
	Артіль «Червона зірка», с. Нова Маячка
	Артіль ім. 25-річчя промкооперації, м. Херсон
	Артіль «9 лютого»
	Артіль «Шлях Ілліча»
	Опис 4

	Справ: 668; 1943-1962 рр.
	Артіль «1 Травня»
	Артіль «10 лютого»
	Артіль «Батьківщина»
	Артіль «Будтехмонтаж»
	Артіль «Взуттєвик»
	Артіль «Винплодоовоч»
	Артіль «Вітрильний флот»
	Артіль «Гарантія»
	Артіль «Дружба»
	Артіль «Інкоопторг»
	Артіль «Комсомолка»
	Артіль «Комунар»
	Артіль «Коопвзуттяремонт»
	Артіль «Коопгужтранс»
	Артіль «Ліскооп»
	Артіль «Мирна праця»
	Артіль «Маслохімфарба»
	Артіль «Перемога»
	Артіль «Перукар»
	Артіль «Помічник селу»
	Артіль «Праця»
	Артіль «Прогрес»
	Артіль «Промпереробка»
	Артіль «Рекорд»
	Артіль «Селянський фургон»
	Артіль «Трудпобут»
	Артіль «Утильсировина»
	Артіль «Червоний будівельник»
	Артіль «Червоний гончар»
	Артіль «Червоний інвалід»
	Артіль «Червоний кравець»
	Артіль «Червоний харчовик»
	Артіль «Четверта п’ятирічка»
	Артіль «Шкіряник»
	Артіль «Шорник»
	Артіль ім. XV партз’їзду
	Артіль ім. 25-річчя промкооперації
	Артіль ім. 30-річчя Жовтня
	Артіль ім. Кірова
	Артіль ім. Сталіна
	Артіль ім. Шевченка


	Ф.Р-2132 Херсонська обласна лісопромислова кооперативна спілка (обллісопромспілка) і підвідомчі артілі Всеукраїнської кооперативної лісопромислової спілки, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 496; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 341; 1944-1951 рр.
	Опис 2

	Справ: 28; 1950-1951 рр.
	Опис 5

	Справ: 76; 1946-1953 рр.
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Торговельний відділ
	Сектор праці
	Бухгалтерський відділ
	Опис 6

	Справ: 6; 1948-1953 рр.
	Опис 7 Горностаївська виробнича лісопромислова артіль

	Справ: 45; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2134 Промислова артіль «Перемога» Херсонської обласної лісопромислової кооперативної спілки, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 25; 1948-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1948 р.
	Опис 2

	Справ: 16; 1949 р.

	Ф.Р-2135 Херсонський суднобудівний завод «Паллада» Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і його заводський комітет, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1580; 1944-1976 рр.
	Опис 1 Херсонська суднобудівна верф

	Справ: 31; 1944-1945 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Відділ праці
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 1062; 1946-1967 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Відділ праці
	Відділ капітального будівництва
	Відділ технічного контролю
	Відділ зовнішньої кооперації
	Відділ нової техніки
	Бюро раціоналізації та винахідництва
	Відділ головного механіка
	Енерго-механічний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Заводський комітет профспілки
	Опис 3

	Справ: 31; 1944-1952, 1954-1955 рр.
	Опис 4

	Справ: 405; 1968-1976 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Технічний відділ
	Документи з нової техніки
	Документи з раціоналізації
	Відділ праці та зарплати
	Відділ капітального будівництва
	Відділ технічного контролю
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 5 Заводський комітет профспілки

	Справ: 51; 1965-1976 рр.

	Ф.Р-2136 Херсонський обласний відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 23; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1944-1946 рр.
	Секретаріат
	Бухгалтерія
	Кадри


	Ф.Р-2137 Управління соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1225; 1944-2000 рр.
	Опис 1 Відділ соціального забезпечення виконкому Херсонської обласної ради депутатів трудящих

	Справ: 59; 1944-1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 546; 1947-1963 рр.
	Опис 3

	Справ: 620; 1964-1972, 1974-2000 рр.
	Відділ соціального забезпечення обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1964)
	Секретар
	Інспектор з працевлаштування
	Лікарська трудова експертна комісія
	Бухгалтерія
	Відділ соціального забезпечення виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1964)
	Секретар
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Відділ соціального забезпечення виконкому обласної ради депутатів трудящих (1965-1988)
	Секретар
	Пенсійний відділ
	Інспектор з кадрів
	Сектор працевлаштування та будинків інвалідів
	Лікарська трудова експертна комісія
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Управління соціального забезпечення, з 1993 р. – соціального захисту населення (1989-2000)
	Секретар
	Відділ пенсій і допомоги (пенсійного забезпечення).
	Відділ організації соціального захисту пенсіонерів та інвалідів
	Відділ по наданню житлових субсидій
	Планово-фінансовий відділ (відділ економіки і фінансів)
	Відділ кадрів, контролю, правової і господарської діяльності
	Відділ обліково-економічної роботи і відомчого контролю


	Ф.Р-2138 Херсонська обласна спілка риболовецьких колгоспів «Рибакколгоспспілка» Міністерства рибної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 413; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1944-1945 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Виробничий відділ
	Організаційно-інструкторський відділ
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 385; 1945-1956 рр.
	Секретаріат
	Оргвідділ
	Плановий відділ
	Рибальський відділ
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2139 Відділ народної освіти виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 430; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 430; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-2141 Фінансовий відділ виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 597; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 597; 1944-1969 рр.
	Бюджетний сектор (інспекція бюджету)
	Сектор (інспекція) державних доходів
	Сектор (інспекція) штатів
	Бухгалтерія
	Документи з кадрів
	Місцевий комітет профспілки


	Ф.Р-2143 Відділ торгівлі виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 2; 1944-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944-1948 рр.

	Ф.Р-2145 Виконавчий комітет Голопристанської селищної ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 95; 1946-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 95; 1946-1957 рр.

	Ф.Р-2146 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Голопристанського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 515; 1934-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 499; 1934-1969 рр.
	Бехтерська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетарська праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний степ»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІІ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Великокардашинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перша п’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова
	Гладківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заможне життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Голопристанська міська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «12-річчя Жовтня»
	Риболовецька артіль (колгосп) «Хвиля революції»
	Долматівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана
	Краснозам’янська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комінтерн»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Малокардашинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Малокопанівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова
	Новозбур’ївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Агрокультура»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Новофедорівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Шевченка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Рух до комуни»
	Облойська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «До кращого життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса
	Олексіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Стаханова
	Пам’ятнянська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний лан»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Старозбур’ївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Воля»
	Старокардашинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник»
	Рибальченська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Чулаківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Опис 2

	Справ: 16; 1937-1941 рр.
	Голопристанська сільська рада
	Риболовецька артіль (колгосп) «Хвиля революції»


	Ф.Р-2177 Редакція районної газети «Південна Комуна», смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 7; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 2; 1945 р.
	Опис 3

	Справ: 3; 1946 р.

	Ф.Р-2179 Бехтерський сільськогосподарський технікум, с. Бехтери Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 9; 1943-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1943-1944 рр.
	Опис 2

	Справ: 7; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-2184 Виробничо-трудова кооперативна артіль інвалідів «Шлях Ілліча», смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 36; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 36; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-2187 Голопристанська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 159; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 159; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-2195 Курорт «Гопри», м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 135; 1944-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 135; 1944-1964 рр.

	Ф.Р-2197 Голопристанський автомобільний загін Херсонського відділу «Союззаготтранс», смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 3; 1945-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1945 р.
	Опис 2

	Справ: 2; 1946 р.

	Ф.Р-2198 Голопристанська автотранспортна контора Херсонського міжобласного автомобільного тресту, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 4; 1946-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1946-1949 рр.

	Ф.Р-2199 Радянське господарство (радгосп) «Південний», с. Садове Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 120; 1943-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 120; 1943-1958 рр.

	Ф.Р-2206 Голопристанська районна нотаріальна контора, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 7; 1944 р.
	Опис 1

	Справ: 7; 1944 р.

	Ф.Р-2207 Народний суд 1-ї дільниці, с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 136; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 94; 1945 р.

	Ф.Р-2208 Херсонська біологічна фабрика Головного управління по виробництву біопрепаратів (Головбіопром) Наркомату землеробства СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 4; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2209 Херсонська обласна база постачання і збуту Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 20; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2210 Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 267; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 229; 1944-1956 рр.
	Відділ заготівель і закупівель картоплі, плодоовочевих і технічних культур
	Відділ заготівель продуктів тваринництва
	Відділ обліку та звітності
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 34; 1944-1955 рр.
	Опис 4

	Справ: 9; 1944-1945, 1947-1948, 1952 рр.

	Ф.Р-2212 Великолепетиська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 857; 1943-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 857; 1943-1986 рр.

	Ф.Р-2213 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великолепетиському району, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 12; 1944-1948, 1950-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1944-1948, 1950-1952 рр.

	Ф.Р-2214 Великолепетиський млин № 6 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 3; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-2215 Великолепетиська районна нотаріальна контора, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 1; 1946 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1946 р.

	Ф.Р-2216 Виконавчий комітет Великолепетиської районної ради народних депутатів, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 1090; 1924, 1926-1931, 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 1068; 1944-1985 рр.
	Опис 2

	Справ: 18; 1948-1955 рр.
	Опис 3

	Справ: 4; 1924, 1926-1931 рр.

	Ф.Р-2217 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 256; 1944-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1944-1947 рр.
	Опис 2

	Справ: 252; 1945-1972 рр.

	Ф.Р-2219 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великолепетиського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 416; 1943-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 416; 1943-1964 рр.
	Великолепетиська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Селянин»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Дніпрянська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Запорізька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар»
	Зеленівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вогник»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях свободи»
	Катеринівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Молода гвардія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Молот»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Українець»
	Колгосп ім. ХХ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського
	Малолепетиська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Праця комунарів»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовик»
	Колгосп «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Воровського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Миколаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Острівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Степовик»
	Рубанівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Схід»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХІХ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева


	Ф.Р-2220 Обласні ремонтно-механічні майстерні Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 19; 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1949-1953 рр.

	Ф.Р-2221 Херсонський склотарний завод госпрозрахункового виробничого об'єднання «Укрскло» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1076; 1940, 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 919; 1940, 1944-1985 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ головного механіка
	Відділ постачання
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2 Заводський комітет профспілки

	Справ: 157; 1945-1985 рр.

	Ф.Р-2222 Дільничні народні слідчі Херсонського округу (ОАФ)
	Справ: 30; 1921-1933 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1921-1933 рр.

	Ф.Р-2224 Херсонська обласна спеціалізована поліклініка обласного лікувально-санітарного управління при Херсонському обласному відділі охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 11; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-2225 Херсонське обласне управління промисловості будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 213; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 152; 1944-1960 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Опис 2

	Справ: 15; 1944, 1946-1959 рр.
	Опис 4

	Справ: 46; 1947-1960 рр.

	Ф.Р-2226 Судовий виконавець 10-ї дільниці Херсонського окружного суду, м. Херсон Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1929-1930 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1929-1930 рр.

	Ф.Р-2231 Херсонський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 192; 1943-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1943-1945 рр.
	Опис 2

	Справ: 183; 1946-1955 рр.
	Бухгалтерія
	Наглядові справи


	Ф.Р-2232 Благодатно-Степанівське поштово-телеграфне відділення Чорноморського округу народного зв'язку, с. Благодатне Великоолександрівського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 2; 1918-1919, 1923-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1918-1919, 1923-1924 рр.

	Ф.Р-2233 Херсонське обласне управління ремонтних підприємств Головного управління ремонтних підприємств УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 192; 1953-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1953-1955 рр.
	Опис 2

	Справ: 148; 1953-1958 рр.

	Ф.Р-2234 Херсонське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 6 Українського республіканського тресту «Консервбуд», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 14; 1944-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944-1947 рр.
	Секретаріат
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2235 Херсонська будівельна дільниця № 3 Всесоюзного будівельно-монтажного тресту «Азчорриббуд» Міністерства рибної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 10; 1946-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1946-1951 рр.

	Ф.Р-2236 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонбджілпром», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 433; 1944-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 433; 1944-1995 рр.

	Ф.Р-2237 Президія Херсонської обласної колегії адвокатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 463; 1944-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 454; 1944-1978 рр.
	Опис 2

	Справ: 9; 1988-1993 рр.

	Ф.Р-2238 Херсонський комбінат промислового будівництва «Херсонпромбуд» Міністерства промислового будівництва УРСР і його об'єднаний комітет на будівництві, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 1624; 1946-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 737; 1947-1972 рр.
	Секретаріат
	Плановий відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ головного механіка
	Відділ праці та зарплати
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2 Об’єднаний будівельний комітет профспілки працівників будівництва та промбудматеріалів

	Справ: 320; 1953-1985 рр.
	Опис 3

	Справ: 77; 1946-1972 рр.
	Опис 4

	Справ: 490; 1973-1983 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Виробничий відділ
	Відділ капітального будівництва
	Технічний відділ
	Документи нормативно-дослідної станції
	Економічна лабораторія
	Відділ кадрів
	Навчально-курсовий комбінат
	Фінансовий відділ
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2239 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3479; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 1355; 1944-1963 рр.
	Секретар (канцелярія)
	Сектор шкіл (шкільний відділ)
	Дошкільний сектор (відділ дошкільного виховання)
	Сектор (відділ) дитячих будинків
	Плановий відділ
	Статистична група
	Будівельний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 145; 1963-1965 рр.
	Відділ народної освіти виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1963-1964)
	Канцелярія
	Плановий відділ
	Шкільний відділ
	Дошкільний відділ
	Статистичний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Відділ народної освіти виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1963-1964)
	Канцелярія
	Плановий відділ
	Шкільний відділ
	Відділ дошкільного виховання
	Статистичний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 30; 1944, 1946, 1948-1957, 1959-1961 рр.
	Опис 4

	Справ: 520; 1965-1970 рр.
	Канцелярія
	Плановий відділ
	Шкільний відділ
	Дошкільний відділ
	Статистичний відділ
	Будівельний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників освіти
	Опис 5

	Справ: 895; 1970-1980 рр.
	Канцелярія (секретар)
	Шкільний відділ
	Дошкільний відділ
	Плановий відділ
	Статистична група
	Будівельний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників освіти
	Опис 6

	Справ: 534; 1981-1988 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Шкільний відділ
	Дошкільний відділ
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників освіти


	Ф.Р-2244 Колекція листів радянських громадян з Німеччини (періоду нацистської окупації)
	Справ: 94; 1942-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1942-1943 рр.

	Ф.Р-2245 Херсонська паротурбінна електростанція Одеського районного управління електростанцій і електричних мереж, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 174; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 174; 1944-1957 рр.
	Виробничо-технічний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2253 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Цюрупинського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 460; 1941, 1943-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 460; 1941, 1943-1968 рр.
	Великокопанівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Ленінський шлях»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоні сходи»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Козачелагерська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Культперемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Переможна хвиля»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний інтенсивник»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова
	Костогризівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ілліча
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Орджонікідзе
	Новоскадовська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Підстепненська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького
	Сільгоспартіль (колгосп) «МОДР»
	Подокалинівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Литвинова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Пролетарська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перша пролетарка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Раденська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Раденськ»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Сагівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Солонцівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Передовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Старомаленківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 1 Травня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана
	Тарасівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Цюрупинська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева революція»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Цюрупи


	Ф.Р-2294 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2318; 1944-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 1035; 1944-1962 рр.
	Загальний відділ
	Лікувально-профілактичний сектор
	Сектор медичної статистики
	Планово-фінансовий сектор
	Епідеміологічний сектор
	Сектор охорони материнства та дитинства
	Інженер-будівельник
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 149; 1943-1983 рр.
	Опис 3

	Справ: 571; 1963-1971 рр.
	Канцелярія
	Лікувально-профілактичний сектор
	Сектор охорони материнства та дитинства
	Статистичний сектор
	Планово-фінансовий сектор
	Сектор капітального будівництва
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Опис 4

	Справ: 563; 1979-1989 рр.
	Секретар
	Сектор лікувально-профілактичної допомоги населенню
	Сектор лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям
	Плановий сектор
	Сектор кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2296 Херсонський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 744; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1944 р.
	Опис 2

	Справ: 8; 1945 р.
	Опис 3

	Справ: 729; 1946-1983 рр.

	Ф.Р-2304 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новотроїцького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 776; 1943-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 776; 1943-1971 рр.
	Вознесенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Індустрія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Свобода»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Володимиро-Іллінська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Суворова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Воскресенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний боєць»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Горностаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зелений гай»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Громівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комуніст»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Затиська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Захарівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Андре Марті
	Іванівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Миколаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Восход»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Новомиколаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний маяк»
	Новомихайлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Таврія»
	Новопокровська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Новорепівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий світ»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Новотроїцька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Профінтерн»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Росія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний робітник»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 26 бакинських комісарів
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 61 загиблого комісара
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жовтневої революції
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Олександрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Попелацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба»
	Сергіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «3-й вирішальний»
	Сиваська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Паризька комуна»
	Успенівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Селянська газета»
	Федорівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»


	Ф.Р-2330 Державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного відділення Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник», с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 11; 1945-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1945-1951 рр.

	Ф.Р-2331 Новотроїцька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 562; 1943-1960, 1965-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 166; 1943-1960 рр.
	Опис 2

	Справ: 396; 1965-1980 рр.

	Ф.Р-2335 Бериславський спеціалізований будівельний трест, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 14; 1952-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1952-1956 рр.

	Ф.Р-2336 Управління з питань торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2945; 1944-2000 рр.
	Опис 1

	Справ: 1068; 1944-1962 рр.
	Секретаріат
	Планово-економічний відділ
	Сектор (відділ) організації торгівлі
	Торговельний відділ
	Сектор з торгівлі промисловими товарами
	Сектор з торгівлі продовольчими товарами
	Сектор громадського харчування
	Сектор плодоовочів
	Інспектор з кадрів
	Бухгалтерія
	Бюро квитанцій ринкових зборів
	Обласне бюро з видачі населенню продовольчих і промтоварних карток
	Опис 2

	Справ: 187; 1963-1964 рр.
	Управління торгівлі виконкому обласної (промислової) ради депутатів трудящих (1963-1964)
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації торгівлі
	Торговельний відділ
	Відділ громадського харчування
	Відділ капітального будівництва
	Інспектор з кадрів
	Контрольно-ревізійний відділ
	Бухгалтерія
	Місцевий комітет профспілки працівників держторгівлі та споживчої кооперації
	Управління торгівлі виконкому обласної (сільської) ради депутатів трудящих (1963-1964)
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації торгівлі
	Торговельний відділ
	Опис 3

	Справ: 985; 1965-1976 рр.
	Планово-економічний відділ
	Відділ організації торгівлі
	Торговельний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Лабораторія наукової організації праці
	Контрольно-ревізійний відділ
	Відділ кадрів
	Обліково-фінансовий відділ
	Місцевий комітет профспілки працівників держторгівлі та споживчої кооперації
	Опис 4

	Справ: 697; 1977-2000 рр.
	Управління з питань торгівлі Херсонського облвиконкому (1977-1994)
	Секретар (канцелярія)
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ організації торгівлі
	Технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Обліково-фінансовий відділ
	Контрольно-ревізійний відділ
	Профспілковий комітет працівників державної торгівлі та споживчої кооперації
	Управління з питань торгівлі обласної державної адміністрації (1995-2000)
	Секретар
	Відділ ресурсів
	Відділ організації торгівлі
	Відділ громадського харчування
	Відділ з координації роботи з промисловістю
	Фінансово-економічний відділ
	Профспілковий комітет працівників державної торгівлі та споживчої кооперації


	Ф.Р-2341 Херсонська середня сільськогосподарська школа з підготовки керівних кадрів колгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 99; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 99; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2342 Херсонська обласна торговельна база тресту «Головтекстильзбут», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 5; 1945-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1945-1949 рр.

	Ф.Р-2343 Херсонське педагогічне училище Міністерства освіти УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 307; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 111; 1944-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 196; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2344 Грушівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1919 р.
	Опис 1

	Справ: 3; 1919 р.

	Ф.Р-2345 Антонівська волосна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 4; 1917-1919 рр. 
	Опис 1

	Справ: 4; 1917-1919 рр.

	Ф.Р-2350 Касперівський сільський виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Касперівка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1919 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1919 р.

	Ф.Р-2351 Уповноважений Херсонського відділення військово-споживчого товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1924 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1924 р.

	Ф.Р-2352 Комендант станції м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1921 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921 р.

	Ф.Р-2353 Відділення № 3 військово-споживчого товариства 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії при 45-му Стрілецькому полку, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 19; 1922-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1922-1924 рр.

	Ф.Р-2354 Каховський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 2; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2356 Херсонський обласний будівельний трест виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 126; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1944-1960 рр.
	Опис 2

	Справ: 7; 1945, 1948, 1950-1953 рр.

	Ф.Р-2358 Грушівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Грушівка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 4; 1918-1919 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1918-1919 рр.

	Ф.Р-2359 Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання ім. 60-річчя Ленінського комсомолу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2097; 1947-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 1106; 1947-1973 рр.
	Канцелярія
	Планово-виробничий відділ
	Відділ праці та зарплати
	Відділ капітального будівництва
	Відділ головного технолога
	Відділ головного зварювальника
	Відділ головного будівельника
	Енерго-механічний відділ
	Відділ технічної інформації та раціоналізації
	Відділ механізації та автоматизації
	Відділ технічного контролю
	Відділ техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2 Заводський комітет профспілки

	Справ: 392; 1951-1985 рр.
	Опис 3

	Справ: 557; 1974-1985 рр.
	Канцелярія
	Відділ капітального будівництва
	Відділ наукової організації праці та зарплати
	Відділ механізації та автоматизації
	Відділ головного будівельника
	Відділ головного технолога
	Відділ головного зварювальника
	Відділ технічного контролю
	Комітет народного контролю
	Опис 4 Завод «Паллада»

	Справ: 42; 1976-1985 рр.
	Канцелярія
	Заводський комітет профспілки працівників суднобудівної промисловості


	Ф.Р-2360 Петропавлівська сільська рада, с. Петропавлівка Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 3; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 3; 1920 р.

	Ф.Р-2361 Херсонський міський продовольчий комітет Херсонської повітової особливої військово-продовольчої комісії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 2; 1919 р.
	Опис 1

	Справ: 2; 1919 р.

	Ф.Р-2362 Херсонське губернське статистичне бюро при губернському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1919 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 191 р.

	Ф.Р-2366 Каховський міжрайонний філіал Всеукраїнського республіканського об'єднання м'ясної промисловості «Укрм'ясо», м. Каховка Каховського району УСРР
	Справ: 1; 1931 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1931 р.

	Ф.Р-2367 Калініндорфське районне управління радянської робітничо-селянської міліції Херсонського окружного управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Калініндорф Калініндорфського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 1; 1930 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1930 р.

	Ф.Р-2368 Каховський базисний склад Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових заводів в Україні, м. Каховка Каховського району Херсонського округу УСРР
	Справ: 3; 1926-1928 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1926-1928 рр.

	Ф.Р-2369 Херсонська технологічна лабораторія з бавовнику Державної комісії з сортовипробування сільськогосподарських культур, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 50; 1951-1952, 1954-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 49; 1951-1952, 1954-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 1; 1954 р.

	Ф.Р-2383 Скадовський бавовноочисний завод Українського бавовняного тресту, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 34; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 34; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2384 Херсонська міська надзвичайна комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 9; 1944-1948, 1965-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1944-1948, 1965-1966 рр.

	Ф.Р-2385 Херсонський фінансовий технікум Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1705; 1944-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 192; 1945-1956 рр.
	Опис 3

	Справ: 846; 1944-1953 рр.
	Опис 4

	Справ: 609; 1949-1956 рр.
	Опис 5

	Справ: 45; 1948-1952 рр.
	Опис 6

	Справ: 13; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-2386 Ордена Леніна спеціальне будівельно-монтажне управління (БМУ) «Дніпробуд» і його комітет на будівництві, м. Нова Каховка Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 194; 1949-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1949-1956 рр.
	Опис 2 Будівельний комітет профспілки при управлінні «Дніпробуд»

	Справ: 46; 1951-1960 рр.
	Опис 6

	Справ: 29; 1951-1956 рр.

	Ф.Р-2388 Каховська вишукувальна експедиція Українського відділення проектно-дослідного інституту «Гідроенергопроект», м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 4; 1951, 1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1951, 1954 рр.

	Ф.Р-2389 Каховська експедиція «Гідроспецбуд» тресту «Головгідроенергомонтаж», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 8; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2390 Каховська монтажна дільниця Українського республіканського тресту «Гідромонтаж» Міністерства будівництва електростанцій СРСР, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 19; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2391 Херсонське товарно-транспортне управління тресту «Укрнафтозбут» Міністерства нафтової промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 47; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2393 Робітничо-селянська інспекція (РСІ) шляхів сполучення Нижньодніпровсько-Бузького управління водного транспорту, м. Херсон Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 21; 1921-1925 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1921-1925 рр.

	Ф.Р-2394 Каховська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комітету, м. Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 19; 1921-1924 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1921-1924 рр.

	Ф.Р-2395 Херсонська міська каса соціального страхування, м. Херсон Одеської області
	Справ: 1; 1932 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1932 р.

	Ф.Р-2396 Херсонський губернський відділ профспілки робітників і службовців народного зв’язку, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 11; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1920-1921 рр.
	Загальний відділ
	Оргвідділ


	Ф.Р-2397 Голопристанський заготівельний пункт Одеської обласної контори «Союззаготекспорт», с. Гола Пристань Голопристанського району Одеської області
	Справ: 1; 1932-1933 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1932-1933 рр.

	Ф.Р-2398 Херсонсько-Дніпровське відділення Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 18; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-2399 Херсонський обласний комітет профспілки працівників комунального господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 111; 1945-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 111; 1945-1956 рр.

	Ф.Р-2400 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і громадського харчування, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 166; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 166; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2401 Виконавчий комітет Іванівської районної ради народних депутатів, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 487; 1943-1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 475; 1943-1990 рр.
	Опис 2

	Справ: 12; 1944-1949, 1953, 1958-1963, 1969, 1974 рр.

	Ф.Р-2402 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 5; 1945-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1945-1947 рр.

	Ф.Р-2403 Виконавчий комітет Дружбівської сільської ради депутатів трудящих, с. Дружбівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 14; 1944-1945, 1947-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944-1945, 1947-1951 рр.

	Ф.Р-2404 Виконавчий комітет Першотравневої сільської ради депутатів трудящих, с. Першотравневе Іванівського району Херсонської області
	Справ: 164; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 164; 1944-1969 рр.
	Документи виконавчого комітету


	Ф.Р-2405 Іванівська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного статистичного управління, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 401; 1943-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 401; 1943-1985 рр.

	Ф.Р-2407 Іванівський вальцювальний млин, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 18; 1943-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1943-1947 рр.

	Ф.Р-2410 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іванівського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 329; 1940-1941, 1943-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 328; 1943-1969 рр.
	Благодатненська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Борисівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця»
	Василівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Мирна праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева перемога»
	Воскресенівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний робітник»
	Дмитрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Дружбівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Українець»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Іванівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «ІІІ Інтернаціонал»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільний степ»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний степ»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Бахтурова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Кіровська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Весела праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Міжлуцька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Світле життя»
	Нововасилівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса
	Новосеменівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Росія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Український робітник»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Новотимофіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний промінь»
	Першотравнева сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна
	Трохимівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Фрунзенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий будівельник»
	Шотівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Опис 2

	Справ: 1; 1940-1941 рр.
	Новодмитрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень»


	Ф.Р-2413 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців при виконавчому комітеті Іванівської районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 5; 1945-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1945-1947 рр.

	Ф.Р-2416 Херсонський обласний та районні комітети Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту УРСР (ОАФ)
	Справ: 1227; 1944-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 817; 1944-1982 рр.
	Опис 2

	Справ: 241; 1944-1978 рр.
	Опис 3 Чаплинський районний комітет ДТСААФ

	Справ: 127; 1952-1971 рр.

	Ф.Р-2417 Херсонський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ) УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 54; 1958-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1958-1966 рр.

	Ф.Р-2418 Шкільно-туберкульозний санаторій Херсонського міського відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 41; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-2419 Херсонський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1128; 1944-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1944-1956 рр.
	Опис 2

	Справ: 981; 1957-1984 рр.
	Кабінет школознавства та курсової перепідготовки
	Кабінет виховної роботи
	Кабінет дошкільного виховання
	Кабінет інтернатних закладів
	Кабінет історії та суспільствознавства
	Кабінет української мови та літератури
	Кабінет російської мови та літератури
	Кабінет іноземних мов
	Кабінет географії
	Кабінет біології
	Кабінет математики
	Кабінет фізики
	Кабінет естетики
	Кабінет хімії
	Кабінет трудового навчання та профорієнтації
	Кабінет технічних засобів навчання
	Кабінет шкіл дорослих
	Кабінет початкового навчання
	Кабінет фізичного виховання та початкової військової підготовки
	Опис 3

	Справ: 53; 1985-1986 рр.

	Ф.Р-2420 Виконавчий комітет Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 344; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 274; 1944-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 35; 1948-1958 рр.
	Опис 3

	Справ: 35; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2421 Планова комісія виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 59; 1946-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 53; 1946-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 6; 1952-1958 рр.

	Ф.Р-2422 Фінансовий відділ виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 313; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 249; 1944-1958 рр.
	Секретар
	Бюджетний відділ
	Відділ державних доходів
	Штатний відділ
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 64; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2423 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих і лікарні району, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 55; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 55; 1944-1956 рр.
	Калінінська районна лікарня


	Ф.Р-2424 Відділ народної освіти виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 101; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1944-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 63; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-2425 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 10; 1946-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1946-1952 рр.

	Ф.Р-2427 Калінінська районна редакція газети «Колгоспна правда» Херсонського обласного управління культури, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 45; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2430 Калінінський районний Будинок культури Херсонського обласного відділу у справах культурно-просвітніх установ, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 10; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-2431 Калінінський районний комітет у справах фізичної культури і спорту, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 7; 1952, 1954, 1957-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1952, 1954, 1957-1958 рр.

	Ф.Р-2433 Управління сільського господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 263; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 216; 1944-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 47; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-2434 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 71; 1945-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 71; 1945-1957 рр.

	Ф.Р-2435 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 49; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 49; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2436 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 195; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 57; 1944-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 138; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2437 Відділ державного забезпечення і побутового облаштування сімей військовослужбовців виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 26; 1944-1946 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1944-1946 рр.

	Ф.Р-2438 Інспектура ЦСУ СРСР Калінінського району Херсонського обласного статистичного управління, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 227; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 227; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2442 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Калінінському району, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 57; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 57; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2443 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 64; 1945-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 64; 1945-1957 рр.

	Ф.Р-2444 Калінінське відділення Державного банку СРСР, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 53; 1938-1941; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 53: 1938-1941; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-2450 Львівська державна однорічна зоологічно-ветеринарна школа Міністерства сільського господарства УРСР, с. Львове Калінінського району Херсонської області
	Справ: 11; 1950-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1950-1955 рр.

	Ф.Р-2451 Калінінський дитячий будинок № 6 Херсонського обласного відділу народної освіти, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 19; 1945-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1945-1953 рр.

	Ф.Р-2452 Калінінський дитячий будинок № 15 Херсонського обласного відділу народної освіти, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 57; 1947-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 57; 1947-1953 рр.

	Ф.Р-2454 Калінінська районна ветеринарна лікарня Херсонського обласного управління сільського господарства, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 58; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1944-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 13; 1945-1957 рр.

	Ф.Р-2455 Калінінська районна прокуратура, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 207; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1944-1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 106; 1945-1952 рр.
	Опис 3 

	Справ: 82; 1953-1957 рр.

	Ф.Р-2456 Калінінський народний суд, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 367; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1944-1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 327; 1944-1952 рр.
	Опис 3

	Справ: 8; 1947 р.

	Ф.Р-2457 Калінінський районний промисловий комбінат (райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої промисловості, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 13; 1944-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1944-1948 рр.

	Ф.Р-2458 Боброво-Кутський маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), с. Бобровий Кут Калінінського району Херсонської області
	Справ: 37; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2462 Калінінський млин Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 66; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1944 рр.
	Опис 2

	Справ: 6; 1945 рр.
	Опис 3

	Справ: 4: 1946-1947 рр.
	Опис 4

	Справ: 10: 1946-1948 рр.
	Опис 5

	Справ: 41: 1945, 1948-1952 рр.

	Ф.Р-2464 М'ясомолочне радянське господарство (радгосп) «Калініносільський» Херсонського виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Кірове Херсонського району Херсонської області
	Справ: 200; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 200; 1944-1962 рр.
	Канцелярія
	Бухгалтерія
	Планово-виробничий відділ
	Відділ кадрів
	Будівельний відділ
	Відділ механізації


	Ф.Р-2468 Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих, с. Ворошилове Калінінського району Херсонської області
	Справ: 62; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 62; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2469 Калінінський районний державний архів районного відділу МВС УРСР, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 87; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 87; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2470 Виконавчий комітет Калінінської селищної ради депутатів трудящих, смт Калінінське Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 118; 1944-1951, 1954-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 118; 1944-1951, 1954-1965 рр.

	Ф.Р-2471 Виконавчий комітет Куйбишевської сільської ради депутатів трудящих, с. Куйбишеве Калінінського району Херсонської області
	Справ: 136; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 136; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2472 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове Калінінського району Херсонської області
	Справ: 111; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 111; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2473 Виконавчий комітет Карло-Марксівської сільської ради депутатів трудящих, с. Карло-Марксівське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 108; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 108; 1944-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 108; 1949 р.

	Ф.Р-2474 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Новополтавка Калінінського району Херсонської області
	Справ: 94; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2475 Виконавчий комітет Львівської сільської ради депутатів трудящих, с. Львове Бериславського району Херсонської області
	Справ: 143; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 143; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2476 Виконавчий комітет Новогреднєвської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогреднєве Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 131; 1945-1951, 1955-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 131; 1945-1951, 1955-1966 рр.

	Ф.Р-2477 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущове Калінінського району Херсонської області
	Справ: 48; 1944-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1944-1951 рр.

	Ф.Р-2478 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 96; 1944-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 96; 1944-1961 рр.

	Ф.Р-2479 Виконавчий комітет Шолом-Алейхемівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новосілка Калінінського району Херсонської області
	Справ: 109; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 109; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2525 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Калінінського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 446; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 446; 1944-1957 рр.
	Бобровокутська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний маяк»
	Ворошиловська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Калінінська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Карло-Марксівська сільрада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. РСЧА
	Куйбишевська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVIІI партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева
	Ленінська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Львівська сільська рада 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Новогреднєвська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Друг рад»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прапор соціалізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Світле життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Своя праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Суворова
	Хрущовська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтень»
	Колгосп ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Чкаловська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVII партконференції
	Сільгоспартіль (колгосп) «20 років Жовтня»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова
	Шолом-Алейхемівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Піонер»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну


	Ф.Р-2527 Районна спілка і сільські споживчі товариства Калінінського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 265; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 100; 1944-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 165; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2531 Виконавчий комітет Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 298; 1946-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1946-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 50; 1946-1958 рр.

	Ф.Р-2532 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 50; 1946-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1946-1958 рр.

	Ф.Р-2533 Відділ культури виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 34; 1946-1951, 1953-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1953-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 20; 1946-1951 рр.

	Ф.Р-2534 Відділ кінофікації виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 4; 1947-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-2535 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих та лікарні району, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 66; 1946-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 66; 1946-1959 рр.
	Новомаячківська районна лікарня
	Лікарня Каховського бавовняного радгоспу № 2
	Чорнянська лікарня


	Ф.Р-2536 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 214; 1946-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 195; 1946-1957 рр.
	Бюджетний відділ
	Штатний відділ
	Відділ державних доходів
	Відділ державних податків
	Бухгалтерія
	Опис 2

	Справ: 19; 1946-1952, 1955 рр.

	Ф.Р-2537 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 5; 1953-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1955 р.
	Опис 2

	Справ: 3; 1953-1956 рр.

	Ф.Р-2538 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 227; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1946, 1952-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 207; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-2539 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 21; 1949-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1949-1955 рр.
	Опис 2

	Справ: 8; 1946, 1948-1950, 1952-1955 рр.

	Ф.Р-2540 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 109; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 81; 1947-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 28; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-2541 Редакція районної газети «Колгоспне життя», орган Новомаячківського районного комітету Компартії України і районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 64; 1946-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1946-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 36; 1946-1957 рр.

	Ф.Р-2542 Новомаячківська районна типографія Херсонського обласного управління у справах поліграфічної промисловості, видавництва і книжкової торгівлі, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 32; 1947-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1947-1956 рр.

	Ф.Р-2544 Новомаячківська районна бібліотека для дорослих Новомаячківського районного відділу культурно-просвітніх установ, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 4; 1949-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1949-1952 рр.

	Ф.Р-2545 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 1, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 126; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 126; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2546 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 2, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 146; 1952-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 146; 1952-1967 рр.

	Ф.Р-2552 Новомаячківська районна санітарно-епідеміологічна станція Новомаячківського районного відділу охорони здоров'я, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 15; 1946, 1950-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1946, 1950-1953 рр.

	Ф.Р-2553 Новомаячківська районна малярійна станція Новомаячківського санітарно-епідеміологічного відділу районного відділу охорони здоров'я, с. Дніпряни Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 4; 1951-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1951-1953 рр.

	Ф.Р-2554 Новомаячківська ветеринарна лікарня Новомаячківського районного відділу сільського господарства, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 14; 1947-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1947-1956 рр.

	Ф.Р-2559 Районна інспектура ЦСУ СРСР Новомаячківського району Херсонського обласного статистичного управління, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 156; 1943-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 156; 1943-1956 рр.

	Ф.Р-2563 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 79; 1946-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 36; 1946-1950 рр.
	Опис 2

	Справ: 43; 1949-1958 рр.

	Ф.Р-2564 Новомаячківська автотранспортна рота Херсонського обласного автотранспортного тресту, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 55; 1944-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 55; 1944-1955 рр.

	Ф.Р-2567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Новомаячківському району, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 64; 1946-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1946-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 36; 1946-1956 рр.

	Ф.Р-2569 Районна спілка і сільські споживчі товариства Новомаячківського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 172; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 172; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2575 Робітничий кооператив бавовнорадгоспу «Каховський № 2» Новомаячківської районної спілки споживчих товариств, с. Кам'янка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 9; 1949-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1949-1954 рр.

	Ф.Р-2577 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців МТС та земельних органів при бавовнорадгоспі «Каховський № 2», с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 24; 1947-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1947-1954 рр.

	Ф.Р-2578 Робітничий комітет профспілки працівників автомобільного транспорту при Новомаячківській автомобільній роті, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 15; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1946 р.
	Опис 2

	Справ: 3; 1947 р.
	Опис 3

	Справ: 3; 1948 р.
	Опис 4

	Справ: 4; 1949 р.
	Опис 5

	Справ: 2; 1950 р.

	Ф.Р-2579 Народний суд Новомаячківського району, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 454; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 454; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-2580 Дніпрянський державний лісорозсадник Херсонського міжобласного відділення Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник», с. Дніпряни Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 1; 1951 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1951 р.

	Ф.Р-2582 Новомаячківська інкубаторно-птахівницька станція Херсонської обласної контори інкубаторно-птахівницьких станцій, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 5; 1950-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1950-1952 рр.

	Ф.Р-2588 Виконавчий комітет Новолагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Нові Лагері Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 77; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 60; 1944-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 7; 1947-1952 рр.
	Опис 3

	Справ: 10; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-2589 Херсонський обласний комітет профспілки працівників автомобільного транспорту і шосейних доріг, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 394; 1949-1956, 1968-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 394; 1949-1956, 1968-1983 рр.

	Ф.Р-2590 Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 95; 1943-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1943-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 8; 1945-1953 рр.
	Опис 3

	Справ: 44; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-2591 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Перемога наймитів», с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 75; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1944-1952 рр.
	Загальний відділ
	Плановий відділ
	Агровиробничий відділ
	Відділ тваринництва та бджільництва
	Відділ виноробства та переробки
	Відділ капітального будівництва та механізації
	Бухгалтерський відділ
	Документи з кадрової роботи
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-2598 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Каховський № 2» Херсонського тресту бавовницьких, свинарських та вівчарських радгоспів, с. Кам'янка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 18; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1944-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 8; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-2613 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомаячківського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 750; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 750; 1944-1956 рр.
	Білоцерківська сільська рада 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Спільна сила»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Дніпрянська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Литвинова
	Новолагерська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Новомаячківська сільська рада 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пам'ять Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Щорса
	Новоукраїнська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Оборона країни»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Червоногвардійська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Орджонікідзе
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Чорнянська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Сталінська конституція»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона хвиля»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова


	Ф.Р-2618 Будинок науково-технічної пропаганди (Будинок техніки) Ради народного господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 427; 1958-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 427; 1958-1965 рр.
	Секретаріат
	Відділ науково-технічної пропаганди та виставок
	Група раціоналізації та винахідництва
	Відділ суднобудування, машинобудування та енергетики
	Відділ харчової, рибної, молочної та легкої промисловості
	Група видавництва та розповсюдження технічної літератури
	Виробничий апарат групи «А» нової техніки, передових методів праці та організації виробництва
	Виробничий апарат групи «Б» харчової та легкої промисловості
	Виробничий апарат «В» група організації виставок, покази впровадження нової техніки і досвіду новатора виробництва
	Науково-технічна бібліотека
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2619 Херсонська міська спеціальна школа-інтернат № 2 Херсонського міського відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 50; 1949-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1949-1957 рр.

	Ф.Р-2620 Херсонська автомобільна база Управління «Радгосптранс» Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 72; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 72; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2621 Представник Ради у справах колгоспів при Раді Міністрів СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 267; 1948-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 267; 1948-1953 рр.

	Ф.Р-2622 Управління у справах сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 105; 1945-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1945-1959 рр.

	Ф.Р-2623 Херсонська обласна будівельно-монтажна контора Українського республіканського тресту «Укрсільпромбуд», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 52; 1948-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 52; 1948-1953 рр.

	Ф.Р-2624 Херсонський обласний комітет профспілки працівників зв'язку, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 684; 1947-1978 рр.
	Опис 1

	Справ: 421; 1947-1967 рр.
	Опис 2

	Справ: 264; 1968-1978 рр.

	Ф.Р-2630 Автобаза Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 19; 1957-1958рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1957-1958рр.

	Ф.Р-2631 Херсонський міський військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 4; 1939-1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1939-1941 рр.

	Ф.Р-2632 Бериславський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, м. Берислав Бериславського району Миколаївської області
	Справ: 2; 1939, 1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1939, 1941 рр.

	Ф.Р-2633 Хорлівський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, с. Хорли Чаплинського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1939 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1939 р.

	Ф.Р-2634 Цюрупинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1939-1940 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1939-1940 рр.

	Ф.Р-2635 Нововоронцовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Миколаївської області
	Справ: 2; 1939, 1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1939, 1941 рр.

	Ф.Р-2636 Скадовський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, с. Скадовськ Скадовського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1941 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941 р.

	Ф.Р-2637 Чаплинський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, с. Чаплинка Чаплинського району Миколаївської області
	Справ: 3; 1939-1940 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1939-1940 рр.

	Ф.Р-2638 Горностаївський районний військовий комісаріат Миколаївського обласного військового комісаріату, с. Горностаївка Горностаївського району Миколаївської області
	Справ: 1; 1941 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1941 р.

	Ф.Р-2641 Голопристанське районне єдине споживче товариство (ЄСТ), с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонського округу Одеської губернії
	Справ: 1; 1923 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1923 р.

	Ф.Р-2642 Херсонська міжрайонна заготівельна контора Одеської міжобласної контори Головного управління по заготівлі і переробці вторинної сировини (Головвторсировина) Міністерства промислових товарів широкого вжитку СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 29; 1952-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1952-1958 рр.

	Ф.Р-2646 Херсонська обласна контора «Кінотехпостач» Херсонського обласного управління кінофікації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 50; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2647 Херсонський ревмокардіологічний санаторій водників Херсонського міського відділу охорони здоров'я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 364; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 184; 1945-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 180; 1949-1958 рр.

	Ф.Р-2649 Відділ сільськогосподарського управління Херсонського окружного комісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 16; 1941-1943 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1941-1943 рр.

	Ф.Р-2652 Відділ торгівлі виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 18; 1944, 1946, 1948-1951, 1953-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1944, 1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 16; 1946, 1948-1951, 1953-1956 рр.

	Ф.Р-2653 Херсонський обласний паливний трест Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 188; 1940, 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1945-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 179; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2654 Херсонська постачально-збутова контора «Комунжитлопостач» Міністерства комунального господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 130; 1945-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 130; 1945-1957 рр.

	Ф.Р-2655 Відділ у справах мистецтв управління культури виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 118; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1944-1946, 1949-1953 рр.
	Опис 2 

	Справ: 110; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2656 Горностаївська промислово-кооперативна артіль «Об'єднаний трудівник» Херсонської обласної спілки текстильних, швейних і шкіряних промислових кооперативів, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 7; 1945-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1945-1949 рр.

	Ф.Р-2657 Новомаячківська районна державна інспекція з насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських рослин, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 1; 1946-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1946-1951 рр.

	Ф.Р-2658 Херсонське добровільне бджільницьке товариство, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 59; 1947-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-2660 Управління головного архітектора при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 61; 1951-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 61; 1951-1955 рр.

	Ф.Р-2661 Відділ у справах будівництва та архітектури виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2151; 1944-1984 рр.
	Опис 1 

	Справ: 1015; 1944-1963 рр. 
	Секретар
	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
	Бухгалтерія
	Опис 2 

	Справ: 925; 1964-1975 рр.
	Секретар
	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
	Бухгалтерія
	Опис 3 

	Справ: 25; 1945-1956, 1958, 1960-1962, 1964, 1966 рр.
	Опис 4 

	Справ: 186; 1976-1984 рр. 
	Канцелярія
	Будівельно-технічна рада
	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2664 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Скадовському району, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 82; 1947-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 82; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-2666 Скадовська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 424; 1944-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 424; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-2672 Скадовський морський порт управління Херсонського морського торговельного порту, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 77; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 77; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-2673 Скадовська районна прокуратура Херсонської обласної прокуратури, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 35; 1944-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1944-1949 рр.

	Ф.Р-2680 Скадовське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 19; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2683 Виконавчий комітет Верхньорогачицької районної ради народних депутатів, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 761; 1946-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 147; 1946-1962 рр.
	Опис 2

	Справ: 43; 1946-1957, 1959-1960, 1962, 1973, 1976-1978, 1980-1991 рр.
	Опис 3

	Справ: 571; 1967-1985 рр.

	Ф.Р-2684 Відділ народної освіти виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих та школи району, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 385; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 56; 1946-1954 рр.
	Опис 2

	Справ: 29; 1948-1967 рр.
	Опис 3

	Справ: 57; 1944-1967 рр.
	Опис 4

	Справ: 110; 1946-1967 рр.
	Опис 5

	Справ: 133; 1946-1967 рр.

	Ф.Р-2685 Відділ кінофікації виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 12; 1948-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1948-1953 рр.

	Ф.Р-2687 Верхньорогачицька районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 616; 1945-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 616; 1945-1985 рр.

	Ф.Р-2690 Виконавчий комітет Бабинської сільської ради депутатів трудящих, с. Бабине Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 96; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 96; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-2691 Виконавчий комітет Карайдубинської сільської ради депутатів трудящих, с. Карайдубина Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 83; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-2692 Верхньорогачицька сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 137; 1955-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 137; 1955-1967 рр.

	Ф.Р-2693 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Михайлівка Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 31; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-2694 Виконавчий комітет Нижньорогачицької сільської ради депутатів трудящих, с. Нижній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 43; 1944, 1946, 1948-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1944, 1946, 1948-1954 рр.

	Ф.Р-2695 Виконавчий комітет Первомаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Первомаївка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 155; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 155; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2696 Виконавчий комітет Самійлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Самійлівка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 248; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 248; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2697 Виконавчий комітет Трудової сільської ради депутатів трудящих, с. Трудове Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 58; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 58; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-2698 Виконавчий комітет Ушкальської сільської ради депутатів трудящих, с. Ушкалка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 204; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 204; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2699 Науково-експериментальне господарство Української дослідної станції каракулівництва, с. Георгіївка Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 7; 1949 р.
	Опис 1

	Справ: 7; 1949 р.

	Ф.Р-2700 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) «Рогачик» Херсонського обласного тресту «Укррадгоспкаракуль», с. Чистопілля Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 102; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 102; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-2701 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Верхньорогачицького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 491; 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 491; 1944-1968 рр.
	Бабинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «До соціалізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комуніст»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний колос»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний шлях»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова
	Верхньорогачицька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Росія»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Георгіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Рот фронт»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Максима Горького
	Зеленівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба»
	Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Перекоп»
	Михайлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Нижньорогачицька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Новознаменська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Батьківщина»
	Першотравнева сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «3-й вирішальний»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар»
	Самійлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Трудова сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дем’яна Бідного
	Ушкальська сільська рада
	Риболовецька артіль (колгосп) «Дружний рибалка»
	Риболовецька артіль (колгосп) «Революція»


	Ф.Р-2730 Районна спілка і сільські споживчі товариства Верхньорогачицького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 114; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 114; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-2741 Виконавчий комітет Запорізької сільської ради депутатів трудящих, с. Запоріжжя Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 15; 1947-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1947-1954 рр.

	Ф.Р-2742 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 132; 1944; 1946-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 132; 1944; 1946-1965 рр.

	Ф.Р-2751 Державний архів Сиваського району Сиваського районного відділу МВС УРСР, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 8; 1943-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1943-1947 рр.

	Ф.Р-2753 Виконавчий комітет Анатолівської сільської ради депутатів трудящих, с. Анатолівка Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 23; 1945-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1945-1953 рр.

	Ф.Р-2754 Виконавчий комітет Догмарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Догмарівка Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 24; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-2755 Виконавчий комітет Першопокровської сільської ради депутатів трудящих, с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 4; 1947-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1947-1948 рр.

	Ф.Р-2756 Нижньосірогозька контрольно-насіннєва лабораторія з якості насіння Херсонської обласної контрольно-насіннєвої лабораторії, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 37; 1943-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1943-1953 рр.

	Ф.Р-2758 Нижньосірогозький державний агролісомеліоративний розсадник Одеської міжобласної контори «Агроліснасіння», с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 13; 1943-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1943-1948 рр.

	Ф.Р-2759 Нижньосірогозький районний харчовий комбінат Херсонського обласного відділу харчової промисловості, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 10; 1945-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1945-1948 рр.

	Ф.Р-2760 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Червоний партизан» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Верби Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 9; 1943-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1943-1944 рр.

	Ф.Р-2794 Бериславський міський революційний комітет, м. Берислав Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1920 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1920 р.

	Ф.Р-2795 Відділ торгівлі виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 3; 1950-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1950-1955 рр.

	Ф.Р-2796 Генічеський міський військово-революційний комітет, м. Генічеськ Мелітопольського повіту Запорізької губернії
	Справ: 15; 1920 р.
	Опис 1 

	Справ: 15; 1920 р.

	Ф.Р-2797 Херсонське обласне управління бавовництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 220; 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 220; 1949-1953 рр.
	Управління машинно-тракторних станцій
	Управління сільськогосподарської пропаганди
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2798 Відділ народної освіти виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 166; 1943-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1949; 1954-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 161; 1943-1962 рр.

	Ф.Р-2800 Великоолександрівська електростанція Одеського районного управління електростанцій і електричних мереж, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 43; 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1945-1950 рр.

	Ф.Р-2801 Великоолександрівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 4; 1948-1950 рр. 
	Опис 1

	Справ: 4; 1948-1950 рр. 

	Ф.Р-2805 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Більшовицький наступ» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Борозенське Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 7; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2810 Великоолександрівський дитячий будинок ім. Н.К.Крупської, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 7; 1947-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1947-1950 рр.

	Ф.Р-2812 Херсонський обласний відділ технічних культур виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 8; 1946-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1946-1947 рр.

	Ф.Р-2813 Херсонський обласний відділ тваринництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 48; 1944-1947 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1944-1947 рр.

	Ф.Р-2815 Школи Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 47; 1944-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1944-1951 рр.

	Ф.Р-2821 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 56; 1945-1947, 1949-1955, 1957-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 56; 1945-1947, 1949-1955, 1957-1966 рр.

	Ф.Р-2822 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 142, 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 142, 1944-1950 рр.
	Сектор бюджету
	Сектор державних доходів
	Сектор штатів
	Документи про роботу з кадрами
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2824 Планова комісія виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 14: 1945-1946, 1949-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1945-1946, 1949-1951 рр.

	Ф.Р-2826 Районна інспектура ЦСУ СРСР Великоолександрівського району Херсонського обласного статистичного управління, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 75; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2828 Відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям Великоолександрівського районного фінансового відділу, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 7; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2831 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 11; 1945-1948, 1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1945-1948, 1950 рр.

	Ф.Р-2832 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 15; 1944-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1944-1949 рр.

	Ф.Р-2836 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Великоолександрівському району, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 50; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2838 Великоолександрівське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори «Автотракторопостач», с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 18; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2846 Великоолександрівська артіль інвалідів «Червоний шлях» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки), с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 28; 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1945-1950 рр.

	Ф.Р-2876 Генічеське дослідне поле Українського науково-дослідного інституту зернового господарства Міністерства сільського господарства УРСР, с. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 28; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2878 Білокриницький вапняний завод Державного тресту залізних рудників «Кривбасруда», ст. Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 20; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2879 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 115; 1943-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 115; 1943-1958 рр.

	Ф.Р-2880 Генічеська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 151; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 151; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-2881 Фінансовий відділ виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 255; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 255; 1943-1960 рр.
	Бюджетна інспекція (сектор)
	Інспекція державних доходів
	Інспекція державної допомоги
	Бухгалтерія 
	Інспекція штатів
	Місцевий комітет профспілки фінансово-банківських працівників


	Ф.Р-2882 Генічеський рибоконсервний завод Україно-Азовського державного рибопромислового тресту, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 26, 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 26, 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2883 Державний племінний розплідник овець «Асканійський рамбуле» Управління державних племінних розплідників Міністерства сільського господарства СРСР, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 34, 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 34, 1945-1950 рр.

	Ф.Р-2884 Великоолександрівська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія Херсонського обласного управління сільського господарства, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 11; 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1945-1950 рр.

	Ф.Р-2885 Великоолександрівський районний архів Великоолександрівського районного відділу МВС УРСР, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 38; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2886 Генічеський районний змішаний торговельний відділ (змішторг) Херсонського обласного відділу торгівлі, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 35; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-2889 Генічеське міжрайонне відділення Херсонської обласної контори Українського республіканського тресту по збуту автомобільної і тракторної продукції «Автотракторозбут», м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 14; 1945-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1945-1950 рр.

	Ф.Р-2890 Сталінське сільське споживче товариство, ст. Партизани Генічеського району Херсонської області
	Справ: 27; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2891 Азово-Сиваське державне заповідно-мисливське господарство Головного управління мисливського господарства Міністерства лісового господарства УРСР, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 310; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 310; 1944-1967 рр.
	Секретар
	Мисливське господарство
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2892 Промислово-кооперативна артіль інвалідів «Відродження» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки), м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 26; 1943-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1943-1950 рр.

	Ф.Р-2893 Генічеський млин № 14 Херсонського обласного тресту сільськогосподарського млинарства, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 18; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2896 Генічеське районне споживче риболовецьке товариство, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 63; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 63; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-2898 Дитячий будинок № 3 Генічеського районного відділу народної освіти, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 20; 1944, 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1944, 1946-1950 рр.

	Ф.Р-2902 Генічеський районний харчовий комбінат Херсонського обласного управління харчової промисловості, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 10; 1945-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1945-1948 рр.

	Ф.Р-2904 Присиваська агролісомеліоративна дослідна станція Українського науково-дослідного інституту лісового господарства, с-ще Будьоннівка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 108; 1945-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 108; 1945-1964 рр.

	Ф.Р-2907 Новоолексіївський державний лісовий розсадник Херсонського міжобласного тресту «Агролісорозсадник», ст. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 31; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2909 Генічеська сортодослідна дільниця з бавовнику Всеукраїнської республіканської насіннєвої бавовникової станції, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 12; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 12; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-2910 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області
	Справ: 83; 1946-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1946-1960 рр.

	Ф.Р-2911 Каховський завод електрозварювального обладнання Ради народного господарства Херсонського економічного адміністративного району, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 2; 1957-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1957-1958 рр.

	Ф.Р-2912 Херсонська обласна рада кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації і кооперації інвалідів (облпромстрахрада), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 322; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 258; 1951-1960 рр.
	Опис 2

	Справ: 64; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-2913 Радянське господарство (радгосп) «Горностаївський» Бериславського спеціалізованого тресту м'ясомолочних радгоспів, с. Червона Поляна Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 268; 1947-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1947-1959 рр.
	Опис 2

	Справ: 149; 1960-1968 рр.

	Ф.Р-2914 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Степовий» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Степове Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 51; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 51; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-2915 Відділ культури виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 34; 1965-1973 рр.
	Опис 1 

	Справ: 34; 1965-1973 рр.

	Ф.Р-2917 Чаплинський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 9; 1965-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1965-1968 рр.

	Ф.Р-2918 Виконавчий комітет Козачелагерської сільської ради депутатів трудящих, с. Козачі Лагері Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 168; 1946-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 168; 1946-1970 рр.

	Ф.Р-2919 Виконавчий комітет Червоноблагодатненської сільської ради депутатів трудящих, с. Червоноблагодатне Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 209; 1944-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 209; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-2920 Виконавчий комітет Великоблаговіщенської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 155; 1947-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 155; 1947-1970 рр.

	Ф.Р-2922 Виконавчий комітет Олексіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Олексіївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 62; 1947-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 62; 1947-1959 рр.

	Ф.Р-2923 Виконавчий комітет Великокардашинської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Кардашинка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 218; 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 96; 1944-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 122; 1959-1968 рр.

	Ф.Р-2924 Виконавчий комітет Малокардашинської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Кардашинка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 35; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2926 Новотроїцький районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 3; 1953-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1953-1958 рр.

	Ф.Р-2927 Виконавчий комітет Краснознам'янської сільської ради депутатів трудящих, с. Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 64; 1946-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1946-1957 рр.
	Опис 2

	Справ: 19; 1958-1959 рр.

	Ф.Р-2933 Архітектурна проектно-планувальна майстерня Херсонського обласного відділу у справах архітектури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 29; 1946-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1946-1949 рр.

	Ф.Р-2934 Херсонське проектно-виробниче підприємство «Діпромісто» Українського державного інституту проектування міст «Діпромісто», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 625; 1947-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 620; 1949-1993 рр.
	Канцелярія
	Планово-виробничий відділ
	Технічний відділ
	Фінансово-економічний відділ
	Бухгалтерія
	Профспілковий комітет
	Опис 2

	Справ: 5; 1947, 1950-1954 рр.

	Ф.Р-2935 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 78; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 78; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-2936 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 358; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 358; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-2937 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 20; 1948-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1948-1955 рр.

	Ф.Р-2938 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 266; 1945-1951, 1955-1968 рр. 
	Опис 1

	Справ: 266; 1945-1951, 1955-1968 рр.

	Ф.Р-2939 Виконавчий комітет Розо-Люксембурзької сільської ради депутатів трудящих, с. Федорівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 209; 1943-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 209; 1943-1967 рр.

	Ф.Р-2940 Радянське господарство (радгосп) ім. Рози Люксембург Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Федорівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 22; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-2942 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каховського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 102; 1943-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 102; 1943-1953 рр.
	Дмитрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Загорянівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Каховська міська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Димитрова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Пушкіна
	Любимівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий хлібороб»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Крупської
	Любимо-Павлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ»
	Малокаховська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Змагатель»
	Наталівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Семенівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтневий хлібороб»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях хлібороба»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Софіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Колективна праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний берег»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Тельмана
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Чорноморівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Батьківщина»


	Ф.Р-2950 Відділ бавовництва виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 14; 1950-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1950-1952 рр.

	Ф.Р-2959 Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 155; 1943-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 155; 1943-1963 рр.

	Ф.Р-2960 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Воскресенка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 231; 1943-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 231; 1943-1970 рр.

	Ф.Р-2961 Виконавчий комітет Вознесенської сільської ради депутатів трудящих, с. Вознесенка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 30; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2962 Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Сергіївка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 32; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-2963 Виконавчий комітет Успенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Успенівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 14; 1944, 1946-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944, 1946-1952 рр.

	Ф.Р-2964 Виконавчий комітет Червоно-Сиваської сільської ради депутатів трудящих, с. Вознесенівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 7; 1944-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1944-1945 рр.

	Ф.Р-2965 Новотроїцький маслозавод Херсонського обласного тресту маслоробної і молочної промисловості («Маслопром»), с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 45; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-2977 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) ім. Чкалова Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Чкалове Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 353; 1943-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 353; 1943-1972 рр.

	Ф.Р-2983 Управління комунального господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1978; 1944-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1944, 1947-1951, 1953, 1955-1956, 1961-1962, 1965-1967, 1969-1981 рр.
	Опис 2

	Справ: 945; 1944-1970 рр. 
	Секретар
	Планово-фінансовий сектор
	Виробничо-технічний сектор
	Сектор благоустрою
	Будівельний сектор
	Сільський сектор
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 992; 1971-1987 рр.
	Секретар
	Планово-фінансовий відділ 
	Відділ організації праці, зарплати
	Виробничий відділ
	Технічний відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ благоустрою
	Відділ комунального та ритуального обслуговування населення
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія


	Ф.Р-2985 Відділ у справах культурно-просвітніх установ при виконавчому комітеті Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 92; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 92; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-2991 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Каховський № 1» Херсонського обласного тресту радгоспів, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 43; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-2992 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Перекоп» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області
	Справ: 16; 1943-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1943-1950 рр.

	Ф.Р-2995 Каховська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 555; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 555; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-2996 Виконавчий комітет Червоноперекопської сільської ради депутатів трудящих,                  с-ще Червоний Перекоп Каховського району Херсонської області
	Справ: 244; 1944-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 244; 1944-1974 рр.

	Ф.Р-2998 Каховська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Херсонської обласної спілки споживчих товариств, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 297; 1946-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 297; 1946-1968 рр.
	Секретар і відділ кадрів
	Організаційний відділ
	Плановий відділ
	Торговельний відділ
	Бухгалтерія
	Об'єднаний комітет профспілки


	Ф.Р-2999 Документи учасників Великої Вітчизняної війни
	Справ: 59; 1922-2007 рр.
	Опис 1

	Справ: 40; 1922-1985 рр.
	Опис 2 Паншин Костянтин Юлійович, учасник ВВВ, викладач російської мови та літератури

	Справ: 10; 1928-1989 рр.
	Опис 3 Яресько Григорій Єгорович, ветеран війни та праці

	Справ: 9; 1942-2007 рр.

	Ф.Р-3000 Каховський зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР, с. Лук'янівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 221; 1938, 1941-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 221; 1938, 1941-1965 рр.
	Учбова частина
	Учбово-дослідне господарство
	Бухгалтерія
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