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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. Також подано анотації 
документів фондів періоду нацистської окупації краю під час Другої світової війни. 

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 фонду. Літерний індекс «Р» мають фонди, документи яких створені в період з 
1917 по 1991 роки. Номери фондів підприємств, установ і організацій, які виникли в 
період після проголошення незалежності України, літерного індексу не мають; 

– назва фонду. Назва подана українською мовою і включає власне назву фондоутворювача 
(повну і скорочену), 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. Текст анотацій зберігає особливості історичного 
періоду, відображені в описах справ. При анотуванні архівних справ, присвячених 
подіям Другої світової війни на території СРСР, використано терміни, офіційно вживані 
у документах радянського повоєнного періоду й, відповідно, у заголовках архівних 

                                                      
 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… (Архівні 
зібрання України. Спеціальні довідники). 

 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. 

 Том 2: Фонди Р-1251 – Р-3000 / редкол.: В. О. Лебідь (голова) та ін.; Державна архівна служба України; 
Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2015. – 456 с. 
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справ (відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки»). 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. 
 
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. 

Крім того, у третьому томі подана інформація про пропущені в Реєстрі фонди, що були 
приєднані до інших фондів, передані до інших архівів або втрачені в роки Другої світової війни, 
а також довідка про зміни в адміністративно-територіальному поділі Херсонщини. 

 
Третій том містить анотації описів фондів після 1917 року з номеру Р-3003 по номер Р-4116.  
 
Над укладанням описових статей третього тому Реєстру працювали: Н. В. Войналович, 

Г. Б. Проценко, І. Ю. Сінкевич, О. І. Стукалова, Н. М. Сухина, О. І. Шинкаренко. 
Науково-редакційне опрацювання, упорядкування та уніфікацію описових статей тому 

здійснила кандидат історичних наук Ю. О. Коник.  
Довідковий апарат тому підготували Ю. О. Коник, І. Ю. Сінкевич, О. І. Шинкаренко.  
 
Видання розраховане на широке коло користувачів архівної інформації. 
 
 

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

Ф.Р-3003 Херсонський районний військовий комісаріат Одеського військового комісаріату, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1; 1935-1936 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1935-1936 рр. 

Особова справа призовника Остапенка І. П. 

Ф.Р-3005 Виконавчий комітет Чорноморівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Чорноморівка Каховського району Херсонської області 
Справ: 78; 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 78; 1943-1954 рр. 

Постанови Каховського райвиконкому. 
Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу.  
Статистичні звіти про житлове і колгоспне будівництво. 
Документи про нагородження. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3008 Колекція документів Героїв Соціалістичної праці, передовиків і раціоналізаторів 
промислових підприємств Херсонської області 
Справ: 14; 1938-1978 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1938-1978 рр. 

Звернення учасників наради активу винахідників і раціоналізаторів підприємств Херсонської області; 
інформаційний листок центрального БТІ Херсонського Раднаргоспу про обмін досвідом; посвідчення на 
рацпропозиції (1960-1962). 

Спогади кавалера Ордену Трудового Червоного Прапора Колосова І. С. про роботу Херсонського 
нафтопереробного заводу; посвідчення, грамоти, статті про Колосова І. С. 

Спогади начальника радіомережі м. Херсон Міцкуна І. Г. про відновлення радіомережі та організацію 
Херсонського обласного управління зв'язку. 

Спогади ветеранів праці Сергєєвих Є. В. і С. В. про історію Херсонського порту. 
Вітальні телеграми, стаття про головного конструктора Херсонського суднозаводу ім. Комінтерну 

лауреата Сталінської премії Терека В. Ф. 
Довідник по Єгипту, проспект, фотодокументи парторга Херсонської суднобетонверфі 

Циганкова Т. І. про будівництво Алексадрійської суднобетонверфі. 
Спогади парторга Цурікова А. Д. про будівництво Каховської ГЕС. 
Спогади ветеранів праці про історію Херсонського комбайнового заводу ім. Петровського. 

Ф.Р-3010 Каховське механізоване лісове господарство (мехлісгосп) Херсонського міжобласного 
управління лісового господарства, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 143; 1945-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 143; 1945-1957 рр. 

Основні показники, звіти, акти технічного приймання лісокультурних робіт, проекти 
лісовідновлювальних рубок. Звіти про відведення і передачу лісосік, науково-дослідну роботу. 
Відомості обліку та інвентаризації лісових культур. 

Титульні списки, проекти, кошториси на будівництво житлових будинків і господарських споруд. 
Таксаційні описи Великолепетиського, Качкарівського, Ушкальського лісництв (1949). 
Доповідь про роботу Бериславської лісозахисної станції (1950).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. 
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Ф.Р-3023 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Каховському району, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 17; 1945-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1945-1955 рр. 

Накази, вказівки Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області. 
Інформація обласного управління сільського господарства про несприятливі по ящуру місцевості. 

Ф.Р-3025 Відділ торгівлі виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 4; 1950-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1950-1953 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного відділу торгівлі. 

Ф.Р-3030 Генічеський кооперативний технікум, м. Генічеськ Генічеського району 
Дніпропетровської області 
Справ: 166; 1923-1924, 1926, 1928-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 166; 1923-1924, 1926, 1928-1934 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради, кваліфікаційних комісій. 
Особові справи учнів, вступні документи абітурієнтів. 

Ф.Р-3031 Планова комісія виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 183; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 183; 1944-1969 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи комісії. 
Перспективні плани відновлення і розвитку народного господарства району, доповіді, листування з 

Херсонською обласною плановою комісією про стан і перспективи їх виконання.  
Техніко-економічні показники відновлення і розвитку м. Скадовськ (1946). 
Виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти про виконання промисловими і 

сільськогосподарськими підприємствами району планів випуску валової продукції, товарообігу, з праці. 
Звіти, довідки про стан будівництва, тваринництва, розвиток мережі медичних, освітніх, культурно-
просвітніх установ, закладів житлово-комунального господарства, благоустрій населених пунктів. 

Відомості про наявність і потужність електростанцій, потребу підприємств в електроенергії. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків сільського господарства. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-3032 Фінансовий відділ виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 270; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 270; 1944-1970 рр. 

Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; доповіді, розрахунки, 
пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 

Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів.  
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій.  
Списки, фінансові плани, довідки про роботу, акти ревізій установ і організацій району (1945). 
Рішення судів про конфіскацію, акти оцінки майна, що перейшло у державну власність за правом 

спадку. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3033 Управління сільського господарства виконавчого комітету Скадовської районної ради 
депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 244; 1944, 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 244; 1944, 1946-1950 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, накази обласного управління сільського господарства, 
листування з ним про поновлення діяльності і розвиток зооветмережі, боротьбу з хворобами худоби. 

Плани, доповіді, довідки про розвиток сільського господарства. 
Протоколи загальних зборів колгоспників про переселення і звернення до трудящих західних 

областей УРСР із закликом переселятися в Херсонську область (1949).  
Звіт про створення і роботу Скадовського дослідного бавовникового поля (1948).  
Племінна книга коней (1948). 
Короткі характеристики колгоспів.  
Штатні розписи, кошториси видатків управління. Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність. 

Ф.Р-3034 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Скадовської районної 
ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 45; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1945-1958 рр. 

Плани, звіти, акти приймання в експлуатацію завершених будівництвом та відбудованих житлових, 
господарських, соціально-культурних об’єктів. 

Списки придбаних переселенцями будинків (1951). 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3035 Відділ бавовництва виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 4; 1950 р. 

Опис 1 
Справ: 4; 1950 р. 

Накази по Херсонському обласному управлінню бавовництва. 
Штатний розпис, кошторис видатків. 

Ф.Р-3038 Відділ кінофікації виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 15; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1944-1950 рр. 

Накази Херсонського обласного управління кінофікації.  
Штатні розписи, кошториси видатків, баланси. 

Ф.Р-3039 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Скадовської 
районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 172; 1949-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 172; 1949-1969 рр. 

Плани, звіти, статистичні звіти, листування з Херсонським обласним дорожнім відділом про 
експлуатацію, будівництво, ремонт, озеленення доріг. Плани, акти трудової участі колгоспів у виконанні 
дорожніх робіт. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 



 38 

Ф.Р-3041 Виконавчий комітет Ленінської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 98; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1945-1948 рр. 

Протоколи засідань виконкому та документи до них. Плани, звіти про роботу.  
Відомості про роботу з репатріантами. 
Списки нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», 

демобілізованих червоноармійців. 
Опис майна, анкета служителів Святодухівського кафедрального собору (1945). 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Списки депутатів, листування з особового складу (1946-1947). 

Ф.Р-3042 Виконавчий комітет Великоандронівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Андронівка Скадовського району Херсонської області 
Справ: 14; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944-1950 рр. 

Постанови, рішення Скадовського райвиконкому, райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, наявність худоби в індивідуальних 

господарствах, з праці і зарплати. 
Кошториси видатків на 1947 рік. 

Ф.Р-3043 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Ленінське 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 55; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1945-1954 рр. 

Постанови, рішення Скадовського райвиконкому, райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення та працівників, наявність посівних площ і 

худоби в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 
Відомості про матеріальну допомогу, інвалідам, сім'ям загиблих у роки ВВВ (1953). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3044 Виконавчий комітет Модрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Модрівка 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 26; 1946-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1946-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Документи про проведення 
соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування кандидатів у депутати (1954). 

Ф.Р-3048 Виконавчий комітет Первомайської сільської ради депутатів трудящих, с. Виноградове 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 18; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Статистичні звіти про наявність посівних площ, худоби в індивідуальних господарствах. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  



 39

Ф.Р-3049 Виконавчий комітет Птахівської сільської ради депутатів трудящих, с. Птахівка 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 158; 1943-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 158; 1943-1969 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 чисельність і склад населення, наявність посівних площ і худоби в 
індивідуальних господарствах. 

Списки громадян сіл, репатріантів (1945).  
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-3051 Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 42; 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1943-1954 рр. 

Постанови Скадовського райвиконкому, райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу виконкому, постійних комісій. Накази 

виборців. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність населення, стан тваринництва, наявність і 

розподіл сільгоспугідь. 
Довідка про економічний стан сільради (1954). 
Списки репатріантів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3052 Виконавчий комітет Чалбаської, з 1946 р. Виноградівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Чалбаси, з 1946 р. Виноградове Скадовського району Херсонської області 
Справ: 50; 1943, 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1943, 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, інформації про роботу. Накази виборців. Документи 
про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, площі 
сільгоспугідь та посівів зернових, стан тваринництва, наявність худоби і птиці в індивідуальних 
господарствах, з праці і зарплати. 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Відомості про примусово вигнаних до Німеччини, репатрійованих громадян. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3053 Виконавчий комітет Широчанської сільської ради депутатів трудящих, с. Широке 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 237; 1946-1951, 1953-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 237; 1946-1951, 1953-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, житловий фонд, стан 
тваринництва, з праці і зарплати. Відомості про економічний стан населених пунктів сільради (1967). 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Протоколи зборів, плани роботи, списки членів вуличних комітетів. Відомості про роботу 

товариських судів.  
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Списки депутатів, членів громадських організацій та осіб, нагороджених орденами і медалями СРСР. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3060 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) ім. 1 Травня, с. Добропілля 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 44; 1943-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1943-1959 рр. 

Протоколи нарад спеціалістів. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3061 Радянське господарство (радгосп) «Скадовський № 2» Скадовського тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, м. Скадовськ Скадовського району 
Херсонської області 
Справ: 204; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 204; 1944-1969 рр. 

Накази Херсонського тресту радгоспів. 
Накази директора. Протоколи засідань економічного бюро.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, листування про виробництво 

сільгосппродукції, розвиток землеробства і тваринництва, використання зрошуваних земель, наявність 
транспорту, впровадження винаходів і рацпропозицій, покращення житлово-побутових умов 
спеціалістів.  

Технологічні карти вирощування сільгоспкультур.  
Зведені відомості бонітування великої рогатої худоби, свиней.  
Титульні списки, звіти про капітальне будівництво.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи. Положення про оплату праці, норми виробітку і оплати праці. Статистичні звіти з 

праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому.  

Ф.Р-3071 Колекція документів Героїв Соціалістичної праці – передовиків сільського господарства 
Херсонської області 
Справ: 29; 1917-1918, 1921, 1923, 1928-1931, 1937-1939, 1944-1978 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1917-1918, 1921, 1923, 1928-1931, 1937-1939, 1944-1978 рр. 

Брошури, статті з досвіду роботи, особові справи, дипломи, посвідчення, довідки, грамоти, вітання, 
спогади, фотографії Героїв Соціалістичної праці Данника О. І., Дудченка М. К., Кириченка А. С., 
Кисель М. А., Лисенка В. Ф., Мельниченка І. Г., Савичева А. О., Тетерятника В. К., Шпак В. М., 
Шпак Є. М. 

Ф.Р-3106 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Скадовського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 543; 1937-1940, 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 543; 1937-1940, 1944-1969 рр.  

Великоандронівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «15 років Жовтня»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Виноградівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1953), журнал 
обліку колгоспників та членів їх сімей (1954). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Сільгоспартіль (колгосп) «Перебудова»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Передовик» 

Книги розрахунків з колгоспниками (1946, 1949), відомості обліку трудоднів (1950).  
Гаврилівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»  

Протоколи загальних зборів. 
Каргинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «XVII партз’їзд» 

Протоколи засідань правління. Акти обміру присадибних ділянок (1946).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946-1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Кларівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Якубенка  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1949). 
Комунарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунарівка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Якубенка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1949-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова  

Протоколи засідань правління.  
Красненська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «21 Січня»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1944-1945, 
1948). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Ілліча» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1949-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Хвиля революції» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона іскра» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний плуг»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний трактор»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях МОДРу»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1946).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1947-1949).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1947-1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність (1937-
1940, 1944). Книги розрахунків з колгоспниками (1944-1947, 1949).  



 42 

Михайлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «12 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946-1947, 
1949). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова, з 1948 р. ім. Леніна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1951), 

відомості обліку трудоднів (1952), журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1960). Акти про 
передачу будинків переселенцям (1953). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Модрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новоросійськ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новоолексіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945, 1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946, 1948, 1950). 
Новософіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Володарського 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1948, 1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Крупської 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945, 1947-
1949). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Приморська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Птахівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Скадовська міська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова, з 1958 р. «Радянська Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звітна доповідь голови (1963). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний колосок», з 1950 р. ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління (1948-1950). 
Тарасівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «10 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946-1947).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь соціалізму» 

Книга розрахунків з колгоспниками (1949).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
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Широчанська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Книга розрахунків з колгоспниками (1949).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945, 1947-
1948), відомості обліку трудоднів (1957). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 
Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946-1949, 
1955, 1957). 

Ф.Р-3111 Управління уповноваженого Головної бавовняної інспекції на Україні Народного 
Комісаріату легкої промисловості СРСР, м. Херсон Одеської області 
Справ: 14; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1932-1934 рр. 

Постанови Одеських обласних виконкому, комітету КП(б) України. Кон’юнктурні огляди, звіти про 
стан посівів бавовнику в Україні. Порівняльні метеорологічні характеристики, зведені дані про погодні 
умови, температуру повітря в Одеській області за 1924-1933 роки. 

Проекти наказів. Протоколи виробничо-технічних нарад. 
Плани, звіти про роботу управління. Звіти, акти, огляди, доповідні записки про роботу Генічеської, 

Каховської бавовняних лабораторій. Кошториси, пояснення до річного звіту Скадовської бавовняної 
лабораторії (1933). Довідка про роботу контрольно-насіннєвого відділу Херсонської зональної станції і 
Генічеського бавовняного заводу. 

Протоколи, акти, доповідні записки, інформації районних агрономів.  
Листування з Державною бавовняною інспекцією СРСР і галузевими підприємствами про підсумки 

сівби, збір і контрактацію бавовнику, будівництво об’єктів. Умови соцзмагань.  
Акти, списки, листування про передачу відділів Херсонської зональної станції та лабораторій 

бавовноочисних заводів у підпорядкування Українській філії Державної бавовняної інспекції (1933).  
Протоколи, доповідна записка, листування про роботу, конспекти лекцій, список курсантів курсів з 

підготовки технологів-експертів бавовни. 
Списки агрономів-бавовнярів. Відомості на видачу зарплати працівникам. 

Ф.Р-3117 Виконавчий комітет Круглоозерської сільської ради депутатів трудящих, с. Круглоозерка 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 84; 1947-1954, 1962-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1947-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. 
Відомості про стан тваринництва в індивідуальному секторі. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 69; 1962-1968 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. 
Протоколи засідань товариських судів. Плани, звіти про роботу, списки керівників громадських 

комітетів. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-3119 Виконавчий комітет Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 387; 1939-1941, 1943-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1949, 1951-1958, 1961-1962 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Акти про очищення території району від військового спорядження та майна. Військово-економічні 

довідки про стан сільрад, установ району після звільнення від нацистської окупації.  
Звіти, відомості, листування про громадян, примусово вигнаних до Німеччини, репатріантів та тих, 

що не повернулися; засуджених рішенням військового трибуналу НКВС. 
Листування про виконання плану хлібозаготівлі, закупівлю зернових культур, відновлення 

залізничної вузькоколійки, закриття молитовних домів у с. Петрівка (1948), оренди житла для 
духовенства.  

Опис 2 
Справ: 363; 1943-1962 рр. 

Постанови Сиваського райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Плани, звіти, 

доповіді, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи 
про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, виконкому.  
Протоколи сесій, засідань виконкомів, огляди роботи Будьоннівської, Новомихайлівської, 

Одрадівської, Павлівської, Петрівської, Попелацької, Сиваської сільських рад. 
Звіти, відомості, листування з Херсонським облвиконкомом про відновлення народного 

господарства, стан дорожнього, сільського і колгоспного будівництва, землекористування, механізації, 
тваринництва, вирощування винограду і бавовни, насадження лісосмуг, спорудження шкіл методом 
народного будівництва, організацію дитячого харчування, ліквідацію неписьменності серед дорослого 
населення, благоустрій військових поховань.  

Акти, відомості про збитки, заподіяні населенню і колгоспам під час нацистської окупації. 
Списки колгоспів району (1951). Списки переселенців (1953), учасників оборони Ленінграда (1957), 

відомості про чисельність і працевлаштування циганських сімей (1953). 
Постанова, довідки, подання про надання с. Сиваське статусу селища міського типу (1960). 
Положення, відомості, листування про будівництво міжколгоспного заводу силікатної цегли (1956). 
Подання на нагородження медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», 

документи про нагородження орденами і медалями. 
Штатні розписи; списки депутатів, працівників сільрад, характеристики завідувачів відділів 

райвиконкому.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування кандидатів у депутати місцевих рад, народні судді. 

Опис 3 
Справ: 6; 1939-1941 рр. 

Справи про надання державної допомоги багатодітним матерям. 

Ф.Р-3120 Херсонський міський молочний завод Херсонського обласного тресту «Маслопром», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 18; 1944-1947 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1944-1947 рр. 

Накази, циркуляри Міністерств фінансів, м’ясної і молочної промисловості СРСР, Херсонського 
обласного тресту «Маслопром», листування з трестом про порядок обліку, використання, зберігання 
кормів, ліквідацію заборгованості по зарплаті. 

Звіти про роботу. Титульні списки об’єктів капітального ремонту, кошторис видатків на ремонт 
головного корпусу (1947).  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3121 Управління Уповноваженого тресту «Союзрадгоспбавовна» на Україні Народного 
Комісаріату землеробства СРСР, м. Херсон Одеської області 
Справ: 79; 1932-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1932-1934 рр. 

Постанови РНК СРСР, РНК УСРР, Одеського облвиконкому. Положення про бавовнорадгоспи тресту 
«Союзрадгоспбавовна» в Україні (1933).  

Експлікація земельних угідь, зведений баланс бавовнорадгоспів України і області (1933). Титульні 
списки, листування про будівництво в бавовнорадгоспах України селищ для спецпереселенців (1933).  

Протоколи конференцій, нарад директорів і агрономів бавовнорадгоспів, економічних, технічних, 
виробничих нарад.  

Звіти, акти, доповідні записки, інформації, листування про роботу вирощування, збирання, заготівлю 
бавовни, елітнонасіннєву і селекційну роботу, механізовану обробку полів, лабораторно-дослідні роботи 
з переробки стебел бавовнику на папір, виконання планів хлібозаготівлі, розвиток тваринництва, 
капітальне будівництво, заготівлю будматеріалів, постачання і ремонт сільгосптехніки, 
вантажоперевезення, проведення Всесоюзного Дня коня, нормування і оплату праці, робітниче 
постачання. Акти виконаних робіт. 

Протоколи, плани, програми, кошториси, звіти про організацію техніко-економічних станцій при 
Голопристанському, Скадовському бавовнорадгоспах; спорудження житлових і виробничих об’єктів в 
Каховському бавовнорадгоспі № 2; будівництво Бехтерського бавовницького технікуму (1932). 

Програми, звіти про роботу курсів і семінарів з підготовки кадрів для бавовнорадгоспів.  
Ліміти чисельності працівників і фонду оплати праці, на житлове, соціально-культурне будівництво, 

охорону праці.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність Голопристанського бавовнорадгоспу ім. Комінтерну. 
Протокол засідання профкому про підготовку до святкування 16-ї річниці Жовтневої революції. 

Колективний договір для радгоспів, листування про внесення доповнень до діючих договорів. 
Накази з особового складу, відомості на видачу зарплати працівникам управління, майстерень. 

Списки працівників управління, бригадирів радгоспів, трактористів. Посвідчення, заяви, відрядження 
працівників, направлених на роботу у радгоспи. 

Ф.Р-3122 Херсонська база Українського відділення бавовнопостачання (бавовнобаза), м. Херсон 
Одеської області 
Справ: 7; 1930-1932 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1930-1932 рр. 

Накази, постанови Наркомату землеробства УСРР. Інформаційні бюлетені, інструкції, протоколи 
засідань Головбавовкому СРСР та управління його Уповноваженого в Україні, Укрбавовкому, 
Держтресту бавовнопостачання. Розпорядження, положення про порядок забезпечення будматеріалами 
бавовнозаводів, що знаходяться у стадії будівництва. 

Листування з Укрбавовкомом про постачання бавовносіючих колгоспів запасними деталями до 
сільгоспмашин.  

Розпорядження з особового складу, списки, довідки, заяви працівників. 

Ф.Р-3123 Виконавчий комітет Нововоронцовської районної ради народних депутатів, 
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 694; 1944-1962, 1965-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 244; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Постанови об’єднаних засідань виконкому і 
бюро Нововоронцовського райкому Компартії України. Розпорядження голови.  

Плани, звіти про роботу виконкомів районної, селищної та сільських рад. Довідки про виконання 
планів виробництва сільгосппродукції, розвиток тваринництва, організацію торгівлі та громадського 
харчування, будівництво доріг, благоустрій населених пунктів, розвиток комунального господарства, 
роботу середніх шкіл. 
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Документи про проведення соцзмагань.  
Статистичні звіти про склад депутатів, скликання сесій міських рад.  
Акти, відомості про збитки, заподіяні району в період нацистської окупації.  
Титульні списки на проведення робіт у зв’язку з будівництвом Каховської ГЕС. 
Листування з Херсонським облвиконкомом про розвиток місцевої промисловості, медичного 

обслуговування і народної освіти, відновлення роботи районного архіву, благоустрій військових 
поховань, розселення і облаштування переселенців з Польщі, спорудження Нововоронцовської пристані 
(1957-1958), об’їзної автомобільної дороги, водогону (1959). 

Списки населених пунктів району, сільських рад. 
Списки членів постійних комісій, голів і завідувачів відділами виконкомів сільрад. Характеристики 

відповідальних працівників виконкому. 
Рішення, протоколи, списки, акти про нагородження багатодітних матерів, передовиків сільського 

господарства. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 53; 1944-1962, 1969-1989 рр. 

Постанови виконкому і бюро райкому Компартії України. Рішення, протоколи звужених засідань 
виконкому. Розпорядження голови. 

Постанови, рішення районної надзвичайної протиепідемічної комісії. 

Опис 3 
Справ: 397; 1965-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед 
виборцями.  

Статистичні звіти про склад депутатів, скликання сесій місцевих рад, наявність громадських 
організацій. 

Довідки, доповідні записки, інформації про соціально-економічний і культурний стан населених 
пунктів, розвиток медичного обслуговування, народної освіти, фізкультури і спорту, стан цивільної 
оборони, роботу громадських організацій. 

Списки населених пунктів району (1968). 
Рішення, протоколи, списки, акти про нагородження учасників ВВВ, багатодітних матерів, 

передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати і народні судді, голосування виборчих 

комісій за результатами виборів. 

Ф.Р-3125 Херсонське відділення Української республіканської контори Головного управління по 
заготівлі рослинної лікарської і технічної сировини СРСР (Головліктехпром), м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 40; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1944-1952 рр. 

Наказ Української республіканської контори про відновлення діяльності обласного відділення (1944). 
Накази по відділенню.  
Плани, листування про заготівлю дикорослих лікарських рослин, ціни на сировину. Документи про 

проведення соцзмагань. 
Акт обстеження архіву відділення (1951). 
Списки, заяви, довідки, особові рахунки працівників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3128 Виконавчий комітет Сталінської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 88; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1945-1948 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, виробничих нарад. Звіт про роботу райвиконкому. 
Акти перевірянь з опікунства та всиновлення (1947). Відомості про надання позик на спорудження і 

відновлення будинків, відстрочення виплат по них. 
Протоколи засідань, плани роботи, списки квартальних комітетів. 
Списки підприємств і установ району (1946). 
Списки репатріантів із Німеччини, переселенців із Польщі.  
Списки нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», 

протокол вручення орденів і медалей багатодітним матерям (1947). 
Фінансовий звіт за 1945 рік, акти описів майна і справ виконкому (1946). 
Особові справи депутатів, списки кандидатів у депутати (1947). 

Ф.Р-3129 Виконавчий комітет Молотовської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 21; 1945-1948 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1945-1948 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, інформації про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3131 Відділ управління Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 486; 1920-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 486; 1920-1923 рр. 

Адміністративно-організаційний підвідділ 
Декрети, постанови, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР.  
Протоколи засідань Миколаївської губернської військової наради про боротьбу з бандитизмом. 
Протоколи засідань Дніпровського повітового виконкому, засідання міжвідомчої комісії з проведення 

Тижня книги.  
Листування з повітовими установами про смертність населення, боротьбу з правопорушеннями і 

дезертирством, дозвіл на друкування бланків, брошур, квитків. 
Список працівників Дніпровського повітового продовольчого комітету. 
Інформаційно-інструкторський підвідділ 

Накази, циркуляри, оголошення Миколаївського губернського виконкому, губернського комісара з 
продовольчих питань, Дніпровського повітового відділу юстиції, управління міліції, надзвичайної 
комісії по боротьбі з бандитизмом, Каховського міськвиконкому. Наказ по військових частинах і 
установах повіту про створення військових відділів при волвиконкомах та ліквідацію волосних 
військових відділів. Накази по військовому гарнізону м. Каховка. 

Розпорядження, інструкції, циркуляри, листування про розукрупнення волостей, проведення 
виборчої, посівної кампанії, збір продподатку, надання допомоги голодуючим, покращення побутових 
умов працівників, штатну чисельність, боротьбу з інфекційними хворобами, проведення місячника 
Червоного права, перевибори народних суддів.  

Протоколи волосних з’їздів, міських конференцій рад, засідань колегій повітового виконкому, 
засідань президій волвиконкомів, сільрад.  

Звіти, доповіді про роботу повітового, волосних виконкомів. Зведення, донесення про політичний і 
економічний стан повіту (1921). 

Документи про перейменування 15-ї Інзенської дивізії в Сиваську та нагородження її орденом 
Червоного Прапора за бойові заслуги в боротьбі з армією Врангеля. 

Положення про фракції, приміські секретаріати повітових професійних бюро в Україні. Звернення 
Каховського міського ревкому щодо проведення загальної конференції профспілок. 
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Списки населених пунктів повіту, радянських установ м. Олешки (1921).  
Списки працівників повітового виконкому, членів президій волвиконкомів, сільрад Бехтерської, 

Чаплинської волостей. Анкети працівників юстиції, кандидатів на посади народних суддів. 
Реєстр телеграм. 
Інформаційно-статистичний підвідділ 

Накази, постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаївського губвиконкому. Договори між 
УСРР і Чехословаччиною про торгові та економічні зв’язки (1922). 

Накази, розпорядження, протоколи засідань колегії, президії повітвиконкому, його відділів, комітетів 
і комісій; президій волосних, міських, сільських виконкомів.  

Протоколи IV повітового, волосних з’їздів рад, нарад з представниками від голодуючих волостей.  
Протокол об’єднаного засідання пленумів Херсонського і Дніпровського повітвиконкомів про 

ліквідацію Дніпровського повітвиконкому (1923). 
Звіти, зведення, відомості, листування про політичний та економічний стан повіту, перейменування 

населених пунктів, стан радянського апарату в повітових установах, стягнення податків, боротьбу з 
бандитизмом та епідеміями, реалізацію хлібного займу, викриття фактів приховування зерна, 
конфіскацію майна і зерна, націоналізацію домоволодінь, кількість сільгосппідприємств, стан посівів, 
ремонт доріг, роботу підприємств зв’язку і медичних закладів, ліквідацію міських і волосних відділів 
народної освіти, допомогу безпритульним дітям, наявність і роботу КНС, чисельність комуністів і 
комсомольців. 

Структура волосних і сільських виконкомів. Акти, анкети, доповіді про результати обстеження 
роботи волосних виконкомів та комісій зі зміцнення радянського апарату, установ повіту. Звіт про 
роботу Каховського міськвиконкому за 1921-1922 роки. 

Відомості про площу, адміністративно-територіальний поділ повіту, списки населених пунктів із 
зазначенням чисельності населення (1922). Схематичний план Олешківської волості. 

Листування з Олешківським міським комунальним відділом про перейменування вулиць м. Олешки 
(1923), з профспілкою «Держпрацівник» про оплату праці на підприємствах і установах. 

Протоколи засідань колегії повітової РСІ, доповідь про роботу управління уповноваженого 
губернської РСІ по Дніпровському повіту. 

Протоколи засідань Дніпровської повітової військової наради (1923). Накази по військовому 
гарнізону м. Олешки. Листування з повітовим військкоматом про призов до Червоної Армії. Списки 
дезертирів. Описи майна, конфіскованого за вироком особливої виїзної сесії ревтрибуналу.  

Протоколи з’їздів начальників волосних відділів міліції. Накази, звіти повітового управління карного 
розшуку про розслідування правопорушень. Штатний розпис повітового управління міліції на 1922 рік. 

Бюлетені Дніпровського повітового відділу народної освіти.  
Доповіді про історію Олешківської професійної морської школи, створення дитячого містечка на 

території Олешківського жіночого монастиря (1922). 
Список гірничих підприємств повіту (1922). 
Протоколи загальних зборів Дмитрівського, Чорнянського сільгосптовариств, Козаче-Лагерського, 

Новомайського кооперативних товариств виноградарів. Клопотання жителів с. Козачі Лагері про зняття 
їх з «чорної дошки» (1921). 

Положення про Спілку південно-російських колоністів і громадян німецької раси (1922). 
Статут Олешківської артілі візників «Гужтранс-1». 
Оголошення про організацію Олешківського музею революції (1922). 
Списки працівників повітового виконкому, повітових відділів охорони здоров’я, праці; повітово-

міського управління карного розшуку; членів президій Великокопанівського, Козаче-Лагерського, 
Олешківського, Чалбаського волосних виконкомів і КНС; працівників Великоблаговіщенського 
волвиконкому; Каховського міського відділу управління; радянських установ Бехтерської і Збур’ївської 
волостей; медичних закладів повіту; членів Олешківського трудового кооперативу працівників сцени, 
Олешківської артілі візників «Гужтранс-1»; працівників пункту харчування АРА. Анкети делегатів 
з’їздів рад. 

Комісія з чистки радянського апарату 
Інструкція губвиконкому про перевірку працівників губернських і повітових установ. 
Анкети працівників установ повіту (1922). 
Комісія з покращення побуту червоноармійців 

Постанова ВУЦВК, листування з Миколаївським губвиконкомом про утворення комісії, ремонт 
військових казарм. 

Циркуляри, ротоколи засідань, доповіді про роботу комісії. 
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Списки млинарів, обкладених податком на користь Червоної Армії, відомості про надходження 
податків. 

Іноземний відділ 
Декрет РНК УСРР, накази, постанови, циркуляри, інструкції НКВС УСРР, Миколаївського 

губернського, Дніпровського повітового виконкомів про порядок реєстрації іноземців, їхні права та 
обов’язки, порядок набуття українського громадянства.  

Договір між УСРР і Литвою про оптацію (1921). 
Звіти, доповіді про роботу відділу. Листування про реєстрацію та перереєстрацію іноземців, у т. ч. 

чехів, оптацію польських підданих. 
Списки, посвідчення, паспортні листки, заяви іноземних підданих про надання їм права на 

проживання на території УСРР. Списки іноземних підданих, проживаючих на території повіту; 
бажаючих виїхати (1921); польських оптантів (1922). Особові справи іноземних підданих. 

Торговельний стіл 
Постанова, інструкція Миколаївського губвиконкому про порядок надання дозволу на торгівлю й 

організацію пунктів товарообміну. 
Протоколи засідань колегії відділу управління. 
Листування з торговельними організаціями про обкладання їх податком на користь голодуючих. 
Посвідчення, заяви про видачу патентів на відкриття дрібних промислових підприємств (1922). 
Підвідділ комітетів незаможних селян 

Протоколи ІІ Миколаївського губернського, Олешківського, Великокопанівського волосних з’їздів 
КНС, засідань Миколаївського губернського, Краснянського і Олешківського волосних, сільських КНС, 
Дніпровського повіту.  

Зведення про роботу сільських КНС, конфіскацію куркульських земель та сільгоспреманенту, участь 
у боротьбі з бандитизмом (1921). Листування з Миколаївським губвиконкомом про вибори до КНС. 

Список членів сільських КНС Козаче-Лагерської волості. 
Видатково-рахунковий підвідділ 

Постанови РНК УСРР, положення, інструкції НКВС УСРР, Миколаївського, Одеського губернських, 
Дніпровського повітового виконкомів про стягнення податків, складання і виконання кошторисів, 
сплату гербового податку, надання звітності.  

Протоколи, виписки з протоколів засідань президії повітового виконкому, податкової комісії і трійки, 
повітового професійного бюро. Протоколи допитів неплатників натурподатку. 

Відомості, листування про надходження податків, фінансування повітових закладів, ліквідацію 
заборгованості по зарплаті.  

Списки, відомості на видачу зарплати працівникам повітового і волосних виконкомів, повітового 
управління і районів міліції, сільрад, КНС. 

Штатний розпис повітового відділу управління. Кошториси видатків відділів повітового виконкому, 
Каховського міськвиконкому. 

Комісія з відділення церкви від держави 
Постанови, інструкції Миколаївського губернського, Дніпровського повітового виконкомів про 

відділення церкви від держави і школи від церкви, передачу церковних цінностей до фонду допомоги 
голодуючим.  

Протоколи засідань, плани, відомості, листування про вилучення церковних цінностей. Протоколи 
засідань Великокопанівської, Покровської волосних комісій з відділення церкви від держави.  

Акти, описи майна, рапорти про вилучення цінностей по церквах Бехтерської, 
Великоблаговіщенської, Великокопанівської, Голопристанської, Збур’ївської, Каїрської, Каланчацької, 
Каховської, Князе-Григорівської, Козаче-Лагерської, Мар’їнської, Маячківської, Олешківської, 
Покровської, Чаплинської волостей (1922). Описи майна молитовних домів м. Скадовськ. 

Книга реєстрації релігійних общин повіту (1922-1923). 
Стіл особового складу 

Накази відділу управління з особового складу. Листування з відділами повітвиконкому, волосними 
виконкомами про особовий склад працівників, укомплектованість кадрами, надання звітності.  

Структура повітового виконкому. Штатний розпис інформаційно-інструкторського підвідділу. 
Список населених пунктів повіту.  
Протоколи, виписки з протоколів засідань Громівського, Олешківського, Рождественського волосних 

виконкомів, сільрад Олешківської волості, Іванівської сільради.  
Списки, автобіографії, рапорти, анкети, особові картки, послужні списки, посвідчення, заяви 

працівників повітвиконкому та його відділів; військовозобов’язаних працівників повітового відділу 
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управління; працівників повітового військкомату, особливої військово-продовольчої комісії, управлінь 
міліції і карного розшуку; голів, членів президій та працівників волвиконкомів, міських і сільських рад. 

Мандати делегатів ІІІ повітового з’їзду рад. 
Списки, заяви працівників повітового комітету АРА. 
Виборча комісія 

Протоколи, списки, анкети, мандати делегатів волосних з’їздів рад. 
Протоколи засідань волосних виконкомів, сільрад, їх виборчих комісій. Відомості, зведення, 

листування про хід виборчої кампанії в повіті. 
Анкети стану Горностаївського, Маячківського, Олешківського, Першокостянтинівського, 

Чалбаського, Чаплинського волосних виконкомів, Хорлівської міськради. 
Списки населених пунктів по волостях (1922). 
Списки виборців по повіту; позбавлених виборчих прав по містах Гола Пристань, Олешки; торговців 

м. Олешки. Списки членів Голопристанської і Каховської міськрад, сільрад Бехтерської, 
Великоблаговіщенської, Великокопанівської, Горностаївської, Каїрської, Каланчацької, Каховської, 
Маячківської, Олешківської, Першокостянтинівської, Покровської, Рождественської, Чалбаської 
волостей. 

Ф.Р-3132 Народний суд Верхньорогачицького району, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького 
району Херсонської області 
Справ: 413; 1946-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 413; 1946-1950 рр. 

Кримінальні та цивільні справи.  
Реєстри справ, книги обліку речових доказів. 
Статистичні звіти про роботу. 
Відомості на видачу зарплати працівникам (1950). 

Ф.Р-3133 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Іванівської районної 
ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 31; 1945-1952 рр.  

Опис 1 
Справ: 31; 1945-1952 рр. 

Плани, звіти, відомості, огляди, листування про відновлення та будівництво господарських, 
соціально-побутових, житлових об’єктів, у т. ч. будинків для переселенців. Акти приймання об’єктів в 
експлуатацію. 

Штатні розписи, звіти з праці і зарплати, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність. 

Ф.Р-3136 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іванівському району, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 55; 1947-1951 рр.  

Опис 1 
Справ: 55; 1947-1951 рр. 

Накази, інструкції, вказівки Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області, 
листування з ним про заготівлю сільгосппродукції, стягнення натуроплати і гарнцевого збору, кадрове 
забезпечення і фінансування. 

Плани, звіти про заготівлю продуктів тваринництва, рослинництва. Економічні обґрунтування 
диференційованих погектарних норм обов’язкових поставок. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3138 Новосеменівський дитячий будинок Іванівського районного відділу народної освіти, 
с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 18; 1946-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 18; 1946-1953 рр. 

Накази, інструкції, вказівки Херсонського обласного відділу народної освіти, листування з ним про 
організацію навчально-виховної роботи, оздоровлення, медичне обслуговування і працевлаштування 
вихованців, надання звітності.  

Плани, звіти про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3139 Виконавчий комітет Благодатненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Благодатне Іванівського району Херсонської області 
Справ: 187; 1944-1969 рр.  

Опис 1 
Справ: 187; 1944-1969 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, з праці і зарплати. Відомості 
про економіко-географічний стан сільради (1964). Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання 
сільраді. 

Протоколи засідань громадських, вуличних комітетів. 
Списки членів постійних комісій. 
Штатні розписи, бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3140 Виконавчий комітет Борисівської сільської ради депутатів трудящих, с. Борисівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 53; 1943-1944, 1946-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 53; 1943-1944, 1946-1954 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу постійних комісій, 
виконкому. Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань.  

Статистичні звіти про склад депутатів, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і 
зарплати. Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3141 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Воскресенка 
Іванівського району Херсонської області  
Справ: 23; 1946-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 23; 1946-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3142 Виконавчий комітет Нововасилівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 16; 1944-1950 рр.  

Опис 1 
Справ: 16; 1944-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи.  
Статистичні звіти з праці і зарплати. Акти введення в експлуатацію об’єктів колгоспного 

будівництва, житлового фонду (1950). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3143 Виконавчий комітет Іванівської селищної ради депутатів трудящих, смт Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 199; 1943, 1947-1969 рр.  

Опис 1 
Справ: 199; 1943, 1947-1969 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, з праці і зарплати. 
Списки воїнів, загиблих у ВВВ та похованих на території селищної ради (1967). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Кошторис видатків на будівництво 

електростанції (1960). 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3144 Виконавчий комітет Тимофіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Тимофіївка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 41; 1945-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 41; 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3145 Виконавчий комітет Новосеменівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 19; 1945-1951 рр.  

Опис 1 
Справ: 19; 1945-1951 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3146 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новофедорівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 13; 1945-1952 рр.  

Опис 1 
Справ: 13; 1945-1952 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Договори купівлі-продажу домоволодінь (1950). 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3147 Виконавчий комітет Новосавелівської, з 1946 р. Новодмитрівської Другої сільської ради 
депутатів трудящих, с. Новосавелівка, з 1946 р. Новодмитрівка Друга Іванівського району 
Херсонської області 
Справ: 10; 1943-1950 рр.  

Опис 1 
Справ: 10; 1943-1950 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3148 Виконавчий комітет Трохимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трохимівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 47; 1946-1952, 1957-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 47; 1946-1952, 1957-1961 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти, відомості про роботу. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Список населених пунктів сільради (1958). 
Витяги з рішень, списки, анкети представлених до нагородження багатодітних матерів (1948). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3149 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 8; 1947-1951 рр.  

Опис 1 
Справ: 8; 1947-1951 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3150 Виконавчий комітет Шотівської сільської ради депутатів трудящих, с. Шотівка 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 10; 1944-1946, 1948-1949 рр.  

Опис 1 
Справ: 10; 1944-1946, 1948-1949 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3161 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове Іванівського 
району Херсонської області 
Справ: 41; 1945-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 41; 1945-1954 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, відомості про роботу постійних комісій, виконкому. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, з праці і зарплати. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Списки репатріантів (1948). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3169 Фінансовий відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, 
смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 253; 1943-1962, 1965-1966 рр.  

Опис 1 
Справ: 253; 1943-1962, 1965-1966 рр.  

Накази, вказівки Міністерств фінансів СРСР і УРСР. 
Накази завідувача. Плани роботи відділу. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; доповіді, розрахунки, 

пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Відомості про мережу і контингент, штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, 

звіти, довідки про фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Звіти, розрахунки виплати пенсій (1949). 
Звіт про виконання кошторису видатків відділу. 
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Ф.Р-3172 Економічна нарада Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 16; 1919-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1919-1923 рр.  

Протоколи засідань Української економічної ради, повітової економічної наради та її комісій. 
Звіти про роботу наради. Доповіді про роботу Херсонського відділення Наркомату зовнішньої 

торгівлі РРФСР (1921), стан промисловості, комунального господарства повіту, заготівлю продуктів 
харчування (1922). 

Довідки, відомості про наявність посівних площ, радгоспів, підприємств борошно-круп’яної 
промисловості, розподіл промисловості на території повіту, надходження продподатку, чисельність 
зайнятих робітників, наявність худоби.  

Протоколи засідань волосних економічних нарад, листування з волосними виконкомами про їх 
створення. 

Зведення про чисельність померлих від голоду (1922). 
Листування про постачання установам і підприємствам м. Херсон сировини та інструментів, здавання 

в оренду підприємств борошно-круп’яної промисловості, стягнення млинного податку. 
Список орендованих промислових підприємств (1922). 
Умови спорудження пам’ятника Карлу Марксу в м. Херсон.  
Кошторис на проведення 1-ї радянської сільгоспвиставки в с. Березнегувате (1922). 
План маслозаводу Александровича в м-ку Снігурівка, схема спуску до пристані в с. Львове (1922).  

Ф.Р-3174 Долгово-Шостаківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Долгове-Шостаківське Ананьївського повіту Одеської губернії 
Справ: 1; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922-1923 рр.  

Накази, звернення Ананьївського повітвиконкому, листування з волвиконкомами про проведення 
сільгоспробіт, сплату податків. 

Ф.Р-3177 Виконавчий комітет Бериславської міської ради народних депутатів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 418; 1944-1985 рр.  

Опис 1 
Справ: 418; 1944-1985 рр.  

Рішення, розпорядження Херсонського обласного, Бериславського районного виконкомів.  
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. Протоколи сходів 

громадян, звіти депутатів перед виборцями.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, будівництво житла для колгоспників. 
Відомості про збитки, заподіяні в період нацистської окупації, упорядкування військових поховань.  
Листування про організаційно-масову роботу виконкому, відновлення народного господарства, 

житлових будівель, виконання держпланів заготівлі сільгосппродукції, мобілізацію молоді на навчання 
до шкіл ФЗН. 

Звіти про роботу товариських судів, добровільних народних дружин. 
Списки багатодітних матерів, нагороджених орденами і медалями.  
Штатні розписи, зведені бюджети, кошториси видатків, звіти установ про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-3178 Відділ народної освіти виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів 
трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 26; 1944-1950 рр.  

Опис 1 
Справ: 26; 1944-1950 рр.  

Рішення Бериславського райвиконкому.  
Довідка про мережу шкіл (1947). Звіти, акти перевірок навчально-виховної роботи шкіл. Статистичні 

звіти про наявність і обладнання шкіл, контингент, успішність і рух учнів (1944-1945), чисельність і 
склад педагогічних кадрів. 

Протоколи випускних екзаменів у школах сільської молоді.  
Списки вчителів. 

Ф.Р-3179 Бериславська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 222; 1944-1967 рр.  

Опис 1 
Справ: 222; 1944-1967 рр.  

Доповідні записки про роботу районних інспекторів. 
Економічна характеристика району (1944). Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. Списки 

господарств (1950), населених пунктів (1957) району. 
Список працівників (1949). 
Штатний розпис, кошторис видатків на 1953 рік. 

Ф.Р-3180 Виконавчий комітет Качкарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Качкарівка 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 225; 1945-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 225; 1945-1967 рр.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, громадських комітетів. Плани, звіти про 
роботу. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення 
соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення та спеціалістів, наявність 
худоби в індивідуальних господарствах 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Довідки, листування про благоустрій населених пунктів сільради (1960), економічний стан 

с. Качкарівка, роботу товариських судів, наявність громадських організацій.  
Зобов’язання про охорону, акт технічного огляду археологічної пам’ятки в с. Саблуківка (1952). 
Списки переселенців і репатріантів з Болгарії (1948), депутатів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3181 Виконавчий комітет Новорайської сільської ради депутатів трудящих, с. Новорайське 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 117, 1944-1966 рр.  

Опис 1 
Справ: 117; 1944-1966 рр.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про стан тваринництва, з праці і зарплати. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
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Ф.Р-3182 Бериславський машинобудівний завод Міністерства важкого енергетичного і 
транспортного машинобудування УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 300; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 300; 1944-1968 рр. 

Накази, постанови, інструкції Ради Міністрів СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Міністерств 
сільського господарства СРСР і УРСР, Міністерства важкого і транспортного машинобудування УРСР, 
Українського республіканського тресту ремонтних заводів.  

Накази директора. Протоколи засідань виробничо-фінансової, технічної, балансової рад, бюро 
раціоналізаторських винаходів, госпрозрахункової, розціночно-конфліктної комісій.  

Акти передачі заводу у підпорядкування Херсонського Раднаргоспу (1958). 
Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. Відомості, розрахунки, пояснювальні записки, 

листування про нормування праці, собівартість продукції, капітальний і поточний ремонт обладнання, 
моторів і автотранспорту, заготівлю металобрухту, науково-дослідну роботу, впровадження винаходів і 
рацпропозицій, охорону довкілля, підготовку кадрів. 

Плани, титульні списки, проекти, кошториси, акти введення в експлуатацію об’єктів капітального 
будівництва, у т. ч. стадіону ДСТ «Урожай» (1959). 

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти чисельність і склад спеціалістів, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань завкому. Колективні договори. Плани, звіти 

про роботу, кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти завкому. 

Ф.Р-3185 Виноробне радянське господарство (радгосп) ім. Леніна Управління виноробної 
промисловості Ради народного господарства Херсонського економічного адміністративного району, 
с. Козацьке Бериславського району Херсонської області 
Справ: 93; 1944-1966 рр.  

Опис 1 
Справ: 93; 1944-1966 рр.  

Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про виробництво сільгосппродукції, виконання 
агротехнічних заходів, впровадження винаходів і рацпропозицій. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Колективні договори. Документи про 

проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3186 Радянське господарство (радгосп) «40 років Жовтня» Херсонського обласного управління 
радгоспів, с. Раківка Бериславського району Херсонської області 
Справ: 249; 1944-1965 рр.  

Опис 1 
Справ: 67; 1944-1950 рр.  

Паспорт радгоспу (1944).  
Виробничо-фінансові плани. Плани, статистичні звіти, відомості, листування про виробництво і 

реалізацію сільгосппродукції, збирання врожаю, стан і розвиток тваринництва, племінну роботу, 
заготівлю кормів. Звіти ветлікаря (1950). 

Плани фінансування капітальних вкладень.  
Соціалістичні зобов’язання. 
Штатні розписи, звітні картки з обліку праці і зарплати. Плани підготовки і перепідготовки кадрів. 

Відомості про працівників, нагороджених орденами і медалями. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Опис 2 
Справ: 52; 1949-1958 рр.  

Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про розвиток тваринництва, захисні лісонасадження, 
організацію соцзмагань.  

Документи про обмір земельних ділянок. Схеми, основні показники сівозмін.  
Відомості бонітування великої рогатої худоби. 
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Титульні списки на будівництво, дозволи на будівництво і реконструкцію житла. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань комісії зі встановлення трудового стажу. Колективні 

договори. 

Опис 3 
Справ: 130; 1958-1965 рр.  

Протоколи засідань балансової комісії. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, зведення, аналізи про виробництво сільгосппродукції, 

виконання плану держзамовлень, підсумки сівби та збирання врожаю, внесення мінеральних добрив, 
розвиток тваринництва і птахівництва, племінну роботу, механізацію виробництва, впровадження 
передових технологій, винаходів і рацпропозицій.  

Основні показники агротехніки сівби ярових і озимих культур. Свідоцтва на сортові насіннєві 
культури. Технологія вирощування сахарного буряку та кукурудзяно-зернових продуктів.  

Відомості бонітування великої рогатої худоби, племінних свиней. 
Господарська експлікація. Контурна карта с. Раківка (1959). 
Плани, титульні списки, ліміти, проекти, кошториси, звіти про капітальне будівництво. Акти 

приймання об’єктів в експлуатацію. 
Штатні розписи, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Норми виробітку і 

тарифікації. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Розрахунки, промфінплан на 

заготівлю лісу в Мурашинському районі Кіровської області (1963). 
Протоколи конференцій, засідань профкому. Колективні договори, акти про їх виконання. Документи 

про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3187 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Бериславського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 20; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1944-1950 рр.  

Бериславська міська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Інтенсивний» 

Протоколи загальних зборів.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей 
(1947). 

Качкарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний металіст»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Козацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  

Ф.Р-3196 Економічна нарада Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1922 рр. 

Протоколи засідань Миколаївської губернської, Дніпровської повітової економічних нарад. Накази, 
циркуляри Дніпровського повітового комісаріату з продовольства.  

Листування з волвиконкомами про боротьбу з приховуванням надлишків землі. 
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Ф.Р-3197 Дніпровське повітове бюро юстиції Одеського губернського прокурора, м. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1921-1923 рр. 

Накази, циркуляри Наркомату юстиції УСРР, листування з ним та повітовими установами і 
організаціями з питань фінансування. 

Протоколи засідань бюджетної комісії при Миколаївському губфінвідділі; кошториси, рахунки, 
авансові звіти установ (1921).  

Протокол І повітового з’їзду працівників юстиції (1923).  
Скарги громадян на вироки дільничних народних судів.  
Список працівників народного суду 7-ї дільниці. 
Кошториси видатків, відомості на видачу зарплати працівникам бюро. 

Ф.Р-3198 Херсонське повітове управління по евакуації Всеукраїнської головної комісії по евакуації, 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Списки, заяви, посвідчення польських оптантів. 

Ф.Р-3218 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 56, 1945-1957 рр.  

Опис 1 
Справ: 56, 1945-1957 рр.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичний звіт про склад депутатів, постійних комісій, виконкому. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3225 Херсонська обласна рада професійних спілок (облпрофрада), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3443; 1948-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 812; 1948-1966 рр. 

Постанови, вказівки Ради Міністрів СРСР, президій, секретаріатів ВЦРПС, ВУРПС, облпрофради. 
Стенограми, протоколи засідань пленумів облпрофради, міжспілкових, районних профспілкових 

конференцій, галузевих нарад, зборів профактивів, передовиків праці. 
Плани, звіти, доповіді, інформації про роботу обласної ради профспілок, галузевих обкомів 

профспілки, виконання колективних договорів і умов соцзмагань, проведення звітно-виборчих кампаній, 
переведення підприємств і організацій на 7-годинний робочий день (1959-1960), впровадження 
передового досвіду роботи на виробництві, організацію оздоровлення дітей та молоді, проведення 
громадських робіт. 

Звіти підприємств про охорону праці і техніку безпеки, виробничий травматизм.  
Звіти про роботу рад науково-технічних товариств, профспілкових закладів культури, кіномережі, 

піонерських таборів, ДСТ, народних дружин, товариських судів.  
Огляди, відомості про виконання плану кредитування житлового будівництва (1958), роботу 

профспілкових будинків відпочинку і санаторіїв області, у т. ч. про відкриття санаторію-профілакторію 
винрадгоспу «Червоний маяк» Бериславського району (1966), організацію оглядів, фестивалів, 
конкурсів, спортивних заходів, туристичних екскурсій. 

Листування про дотримання вимог трудового законодавства, створення нових галузевих обкомів, 
відкриття школи вищої спортивної майстерності з греблі (1966), роботу Херсонського комбайнового 
заводу ім. Петровського, розвиток туристичної галузі. 

Дисертація на тему: «Профспілки радгоспів – помічники КПРС в розвитку соціалістичного змагання і 
руху за комуністичну працю» (1959). 
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Опис майна, баланс обласного Будинку профспілок (1951). 
Статистичні звіти про підсумки виборів у профспілкових організаціях. Списки, анкети делегатів 

обласних міжспілкових конференцій, профактиву. 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування.  
Списки працівників апарату облпрофради, відомості про нарахування зарплати (1948). 

Опис 2 
Справ: 249; 1963-1964 рр. 

Обласна (промислова) рада профспілок 
Управління справами 

Постанови, розпорядження ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, президій, секретаріатів ВЦРПС, ВУРПС, 
облпрофради. 

Протоколи засідань пленумів, президії облпрофради, міжспілкових конференцій, галузевих нарад, 
зборів профактивів, зборів передовиків соцзмагань, учасників руху за комуністичну працю.  

Організаційно-інструкторський відділ 
Статистичні звіти про роботу фабрично-заводських місцевих комітетів, чисельність членів 

профспілок. Відомості про підготовку профкадрів. 
Відділ виробничої роботи і зарплати 

Постанови, положення центральних органів з питань праці і зарплати. 
Протоколи, звіти, відомості про організацію громадського огляду культури виробництва, виконання 

колективних договорів і умов соцзмагань, обмін досвідом роботи, роботу громадських організацій, 
участь у суботниках, надання шефської допомоги колгоспам і радгоспам області. 

Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Культурно-побутовий відділ 

Постанови, плани, звіти, довідки про роботу профорганізацій області, закладів культури, народних 
університетів культури, піонерських таборів, проведення оглядів аматорської творчості, розвиток 
іноземного туризму, кіномережі, стан організації навчання на виробництві, громадського харчування у 
шкільних закладах, будівництва дитячих дошкільних закладів. 

Облікові картки, характеристики керівників художньої самодіяльності (1964).  
Відділ соціального страхування 

Відомості, листування про стан медичного обслуговування. захворюваність працівників, розподіл 
путівок в санаторії, пансіонати, будинки відпочинку. 

Звіти про роботу профілакторіїв, з тимчасової непрацездатності. 
Технічна інспекція 

Плани, звіти, інформації про охорону праці і техніку безпеки, виробничий травматизм. 
Документи з фізкультури і спорту 

Постанови обласної ради Спілки спортивних товариств і організацій УРСР. 
Бухгалтерія 

Кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, звіти про їх виконання. 
Обласна (сільська) рада профспілок 
Секретаріат 

Постанови секретаріатів ВЦРПС, ВУРПС. 
Протоколи першої сільської обласної міжспілкової звітно-виборчої конференції профспілок (1963), 

засідань пленумів, президії облпрофради, зборів профактиву, передовиків соцзмагань.  
Плани роботи президії. Довідки, інформації про роботу профорганізацій, стан медичного 

обслуговування населення. 
Листування з Коларовградським повітовим комітетом профспілок (Болгарія) про встановлення 

дружніх зв’язків (1963). 
Списки делегатів з’їзду профспілок, профактиву. Списки, характеристики передовиків сільського 

господарства. 
Відділ виробничої роботи і зарплати 

Постанови, статистичні звіти, відомості, показники виконання умов колективних договорів і 
соцзмагань, впровадження нової оплати праці в радгоспах, роботу товариських судів. 

Характеристики передовиків праці. 
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Культурно-побутовий відділ 
Плани, звіти, відомості про стан житлового і соціально-культурного будівництва, роботу 

профспілкової кіномережі, проведення оглядів червоних куточків, аматорської творчості, організацію 
іноземного туризму. 

Бухгалтерія 
Зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 1247; 1953-1973 рр. 

Управління справами 
Постанови секретаріатів ВЦРПС, ВУРПС. 
Стенограми, протоколи обласних міжспілкових конференцій, засідань пленумів, президії 

облпрофради, нарад голів фабрично-заводських місцевкомів, зборів профгрупоргів, профактиву, 
передовиків соцзмагань. Переліки постанов обласної ради профспілок. 

Постанови, плани, довідки, інформації, листування про виконання виробничих показників на 
підприємствах, відзначення колективів, переведення працівників на 5-денний робочий тиждень (1967), 
покращення умов побуту та відпочинку, оздоровлення працівників, встановлення дружніх зв’язків та 
обмін делегаціями з Болгарією, Угорщиною, підготовку до святкування 50-річчя встановлення 
радянської влади в Україні (1967). 

Паспорт Всесоюзного комсомольського будівництва Каховської зрошувальної системи (1973). 
Списки первинних профспілкових організацій (1967), оздоровчих закладів області. 
Організаційно-інструкторський (організаційно-масовий) відділ 

Положення про права фабрично-заводського місцевого комітету профспілки (1958). 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, інформації про роботу облпрофради, районних та місцевих 

комітетів профспілок, проведення звітно-виборчих кампаній, чисельність членів, підготовку профкадрів, 
склад профактиву. 

Списки працівників апарату облпрофради, обкомів профспілок, керівників підприємств і установ 
(1972), делегатів конференцій. Характеристики членів профспілки, рекомендованих до складу ВЦРПС, 
ВУРПС, облпрофради (1971). 

Юридична консультація 
Постанови, плани, звіти, відомості про роботу консультації, товариських судів. 
Технічна інспекція 

Постанови, стенограма обласних нарад з питань охорони праці, виробничої санітарії, травматизму. 
Плани, звіти, довідки про роботу інспекції, проведення заходів з охорони праці, техніки безпеки. 

Постанови, протоколи, акти, відомості про розслідування нещасних випадків на виробництві. 
Накази, акти, листування про введення об’єктів в експлуатацію (1966-1970). 
Списки керівників підприємств, голів профкомів, комісій з охорони праці (1969). 
Статистичні звіти про освоєння коштів на заходи з охорони праці. 
Відділ виробничої роботи і зарплати 

Плани роботи обласної ради з новаторства (1965). 
Доповіді, довідки, інформації про роботу підприємств, первинних профорганізацій, обласної ради 

науково-технічних товариств, виконання умов колективних договорів і соцзмагань, заохочення кращих 
трудових колективів, стан виховної і культурно-масової роботи в гуртожитках, надання шефської 
допомоги колгоспам, проведення суботників, місячників з заготівлі металобрухту, впровадження в 
роботу наукової організації праці і управління. 

Колективні договори підприємств (1967). Договори про соцзмагання між Херсонською, Кримською і 
Миколаївською областями (1973), Херсонською областю і Чечено-Інгушською АРСР. 

Культурно-побутовий відділ (відділ культурно-масової роботи) 
Стенограми обласних нарад працівників культури (1959), конференції з підсумків оздоровлення дітей 

(1962). Протокол засідання ради університету права (1960). 
Постанови, плани, звіти, доповіді, інформації, відомості, листування про роботу профорганізацій 

підприємств, закладів культури, піонертаборів, дитячих секторів домоуправлінь, шкіл комуністичної 
праці, будівництво піонертаборів (1954-1971), розвиток колективного садівництва, іноземного туризму, 
оздоровлення дітей, організацію відпочинку іноземних студентів (1972), розподіл житлової площі, 
проведення оглядів роботи. 

Статистичні звіти про мережу і роботу закладів культури, піонертаборів. 
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Паспорти піонертаборів. Альбом-естафета справ піонертаборів області (1959). Фотоальбом дружини 
піонерського табору «Мрія» (1967). 

Житлово-побутовий відділ 
Постанови, плани, звіти, списки, відомості про роботу житлово-побутових комісій, розподіл житлової 

площі, покращення матеріально-побутових умов інвалідів війни і сімей загиблих військовослужбовців, 
мережу гуртожитків, підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, розвиток колективного 
садівництва. 

Списки садових товариств (1972). 
Рада з кіно 

Протокол наради працівників кіномережі області (1967). 
Плани, довідки, відомості про роботу профспілкової кіномережі, наявність кіноустановок, 

любительських кіностудій, рух кадрів.  
Списки дитячих кінотеатрів області (1966). 
Паспорти, штатні розписи, фінансові звіти профспілкових кіноустановок. 
Відділ іноземного туризму 

Плани, звіти, відомості, листування про розвиток туризму, направлення на лікування в Карлови Вари 
(Чехословаччина), з областю Зала (Угорщина) і Шуменським округом (Болгарія), встановлення дружніх 
зв’язків з закордонними профорганізаціями. Програми, списки, листування про розвиток 
індивідуального туризму. 

Відділ соціального страхування  
Плани, довідки, акти про соціальне страхування, оздоровлення працівників, роботу лікувально-

санаторних закладів, боротьбу з туберкульозом та епідеміями грипу. 
Положення, рішення, списки, відомості про роботу громадських рад при лікувальних закладах, 

мережу оздоровчих закладів. 
Акт приймання в експлуатацію, відомості про відкриття санаторію-профілакторію тресту 

«Херсонжитлобуд» (1969). 
Статистичні звіти про тимчасову непрацездатність. 
Документи з фізкультури і спорту 

Положення про громадське бюро з фізкультури і спорту при облпрофраді. 
Постанови пленумів обласних рад ДСТ (1966). Протокол засідання президії федерації велоспорту 

області (1965). 
Постанови, плани, звіти, довідки про роботу ДСТ, стан спортивно-масової роботи, підготовку 

майстрів спорту, впровадження оздоровчої гімнастики на виробництві, розвиток водних видів спорту, 
місцевого туризму, мережу спортивних споруд. Протоколи проведення першості Укрпрофради з боксу 
(1969). 

Облікові картки стадіонів, спортивних залів (1966).  
Бухгалтерія 

Зведені бюджети профспілок, соцстрахування, звіти про їх виконання. Звіт про виконання бюджету 
ДСТ за 1969 рік. 

Протоколи засідань, звіти про роботу, кошториси прибутків і видатків місцевкому (1970-1971). 

Опис 4 
Справ: 38; 1973, 1975-1976 рр. 

Статистичні звіти режимних підприємств про організацію роботи профкомів, звітно-виборчі 
кампанії, чисельність працівників і членів профспілки, виробничий травматизм. 

Основні показники виконання профспілкового бюджету. 

Опис 5 
Справ: 1097; 1974-1986 рр. 

Загальний відділ (управління справами) 
Постанови ВЦРПС, ВУРПС. 
Стенограми, протоколи засідань пленумів, президії, секретаріату облпрофради. Стенограми обласних 

міжспілкових конференцій, спільної конференції облпрофради, обкому ЛКСМУ і ради Херсонської 
обласної організації Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість, зборів профактивів, 
передовиків праці. 

Переліки постанов президії, секретаріату облпрофради. 
Довідки, інформації про обговорення головних напрямків соціально-економічного розвитку області, 

проведення звітно-виборчих кампаній, виконання умов колективних договорів, стан охорони праці, 
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проведення оглядів економії матеріальних і трудових ресурсів, умов праці, побуту і відпочинку, участь у 
Всесоюзному соцзмаганні, проведення Тижня миру, розгляд листів трудящих, роботу закладів культури 
і піонертаборів, обслуговування одиноких громадян похилого віку. 

Листування про розвиток іноземного туризму і екскурсій, встановлення дружніх зв’язків з областю 
Зала (Угорщина) і Шуменським округом (Болгарія). 

Відділ організаційно-масової роботи 
Протоколи звітно-виборчих конференцій, зборів, засідань відділу. 
Плани, звіти, довідки, відомості про роботу методичної ради по керівництву школами комуністичної 

праці, обговорення проекту Конституції УРСР, зміцнення трудової дисципліни, організацію шефської 
допомоги школам-інтернатам. 

Листування про розширення дружніх зв’язків з Чечено-Інгушською АРСР, прийом делегатів 
Конфедерації португальських трудящих (1981). 

Паспорти народних музеїв, музейних кімнат (1976). 
Статистичні звіти про роботу фабрично-заводських місцевкомів, підсумки виборів, чисельність 

членів профспілки, склад делегатів конференцій, з’їздів. 
Список працівників апарату облпрофради (1979), профкомів. Списки, характеристики, рекомендації 

кандидатів до складу облпрофради. 
Відділ охорони праці 

Комплексний план розвитку торгового, побутового обслуговування робітників і службовців та 
покращення житлово-побутових умов у гуртожитках на 1976-1980 роки. 

Постанови, плани, звіти, довідки про стан охорони праці на підприємствах, покращення умов праці 
жінок, побутових умов інвалідів війни і сімей загиблих військовослужбовців, роботу комісії 
громадського контролю, проведення оглядів закладів громадського харчування, забезпеченість, облік і 
розподіл житлової площі, результати розгляду скарг трудящих, організацію садових товариств. 

Статистичні звіти про освоєння коштів на заходи з охорони праці. 
Відомості, переліки, списки введених об’єктів в експлуатацію, аварійних об’єктів. 
Юридична консультація 

Плани, звіти, відомості про роботу профорганізацій по контролю за дотриманням трудового 
законодавства, боротьбу з правопорушеннями, профілактику злочинності, роботу товариських судів. 

Статистичні звіти про розгляд трудових спорів у фабрично-заводських місцевкомах. 
Відділ виробничої роботи і зарплати  

Довідки, інформації, показники, акти про виконання п’ятирічних планів розвитку народного 
господарства, колективних договорів і соцзмагань, роботу обласної ради науково-технічних товариств і 
первинних профорганізацій, зміцнення трудової дисципліни, проведення суботників та оглядів, 
заохочення передовиків виробництва. 

Накази, постанови, розрахунки про переведення підприємств на нові умови оплати праці (1975). 
Постанови, показники, довідки про відзначення колективів і передовиків виробництва. 
Статистичні звіти про виконання колективних договорів. 
Відділ культурно-масової роботи 

Постанови, плани, звіти, довідки, відомості про організацію роботи народних університетів, шкіл 
комуністичної праці та передового досвіду, руху наставництва на виробництві, культурно-масову, 
виховну, спортивну роботу серед дітей і підлітків, роботу профспілкових закладів культури, оздоровчих 
закладів, будівництво піонертаборів, підготовку молоді до служби в Радянській Армії. 

Стенограми засідання Клубу ділових зустрічей редакції журналу «Соціалістична культура» (1974). 
Сценарії проведення дитячих масових заходів. 

Паспорти, статистичні звіти про мережу і роботу профспілкових закладів культури, піонертаборів.  
Житлово-побутовий відділ 

Протоколи засідань комісії громадського контролю. 
Відомості про покращення умов праці та побуту працюючих, стан громадського харчування на 

промислових підприємствах, організацію виховної роботи у гуртожитках. 
Рада з кіно 

Плани, звіти, економічні показники роботи профспілкової кіномережі. Звіти, відомості про роботу 
обласного клубу кінолюбителів. 

Штатні розписи, списки профспілкових кіноустановок області. 
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Відділ іноземного туризму 
Плани, звіти, відомості, листування про розвиток туризму, направлення на лікування в Карлови Вари 

(Чехословаччина), встановлення дружніх зв’язків та обмін делегаціями з областю Зала (Угорщина) і 
Шуменським округом (Болгарія), впровадження іноземного досвіду в роботу господарств області. 

Відділ соціального страхування  
Довідки, відомості про стан медичного обслуговування, рівень професійної захворюваності, 

соціальне страхування колгоспників, роботу оздоровчих закладів серед глухих, чисельність інвалідів 
війни і праці, розподіл працівників по галузях народного господарства.  

Списки Героїв Радянського Союзу, які проживають в області (1977). 
Статистичні звіти про роботу закладів відпочинку, тимчасову непрацездатність. 
Фінансовий відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх 
виконання. 

Профспілковий комітет 
Протоколи загальних зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3226 Виконавчий комітет Каланчацької районної ради народних депутатів, смт Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 812;1943-1962, 1967-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 156; 1943-1962 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Протоколи сесій районної і сільських рад, засідань постійних комісій, райвиконкому, нарад голів і 

секретарів сільрад. Плани, звіти про роботу постійних комісій, виконкомів районної, сільських рад. 
Звіти депутатів перед виборцями (1961). 

Плани розвитку сільського господарства, місцевої і кооперативної промисловості району. Зведення 
про виконання планів держпостачання сільгосппродукції, збір коштів на будівництво танкової колони 
(1944).  

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Довідки, листування про адміністративно-територіальний поділ району, фінансування господарств, 

виконання планів заготівлі та продажу сільгосппродукції, хід сільгоспробіт, розвиток тваринництва, 
будівництво об’єктів сільського господарства, використання земельного фонду, зрошування земель і 
експлуатацію водогосподарських об’єктів, відведення земельної ділянки під будівництво Вадимського 
заводу двоокису титану (1961), будівництво районної лікарні (1957), піонерського табору (1960), прийом 
переселенців з Польщі (1945), розміщення переселенців по колгоспах району (1960), благоустрій 
населених пунктів, медичне обслуговування, розширення мережі дитячих установ, роботу районного 
архіву, відкриття районної бібліотеки (1962), кінообслуговування населення, набір молоді на навчання 
до училища механізації сільського господарства. 

Відомості про чисельність населення (1945), благоустрій військових поховань (1947), розміщення 
опікової лікарні на території радгоспу ім. Паризької комуни (1962).  

Списки колгоспників (1947), передовиків сільського господарства (1945), багатодітних матерів (1944, 
1960). Списки, анкети священиків (1945). 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 18; 1967-1979 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому.  
Протоколи засідань районної надзвичайної протиепідемічної комісії. 
Економічна характеристика району (1968). 

Опис 3 
Справ: 638; 1967-1991 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти, довідки про роботу. Звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення 
соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів районної, селищних, сільських рад. 
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Довідки про обговорення проекту Конституції УРСР (1978), відомості про виконання ініціатив 
місцевих рад, трудових колективів. 

Списки загиблих у роки ВВВ (1975). 
Укази, постанови, протоколи, нагородні листи, списки нагороджених. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. Протокол зустрічі виборців з кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР 
Гончаром О. Т. (1984). Протоколи про результати референдуму стосовно проголошення Незалежності 
України, голосування по виборах Президента України (1991). 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-3227 Каланчацька районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 546; 1944-1962, 1967-1985 рр.  

Опис 1 
Справ: 169; 1944-1962 рр. 

Накази, постанови Статистичного управління УРСР, Уповноваженого Держплану СРСР по 
Херсонській області, обласного і районного виконкомів, обласного управління статистики. 

Плани, звіти про роботу. 
Відомості про збитки, заподіяні населенню і колгоспам в період нацистської окупації. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. Документи Всесоюзних переписів плодово-ягідних 

насаджень (1952), населення (1959). Переписи, одноразові обстеження стану сільського господарства, 
тваринництва, плодово-ягідних і виноградних насаджень, матеріальної бази шкіл. 

Акти реєстрації громадянського стану (1944, 1947, 1949, 1951). 
Списки підприємств місцевої промисловості (1950-1951). 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Накази з особового складу (1961). 

Опис 2 
Справ: 377; 1967-1985 рр. 

Плани, звіти про роботу. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Штатний розпис на 1975 рік, кошториси видатків на 1975, 1984 роки.  

Ф.Р-3230 Виконавчий комітет Другоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Друга Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 78; 1943-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 78; 1943-1959 рр.  

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, 
наявність колгоспних будівель і підсобних господарств, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах, з праці і зарплати. 

Списки багатодітних матерів (1946-1947). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3231 Виконавчий комітет Новокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 55; 1943-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 55; 1943-1547 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян.  
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Статистичні звіти з праці і зарплати. Відомості про чисельність населення, чисельність репатріантів з 
Німеччини (1948), наявність будинків, облаштування переселенців, стан військових кладовищ (1947). 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Списки жителів, розкуркулених, евакуйованих, розстріляних в період нацистської окупації, 

примусово вигнаних до Німеччини, представлених до нагородження медаллю «За доблесну працю у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1947), багатодітних матерів (1946), переселенців (1949-1950). 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-3232 Виконавчий комітет Старокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 23; 1945, 1948-1954 рр.  

Опис 1 
Справ: 23; 1945, 1948-1954 рр.  

Протоколи сесій, засідань виконкому. Звіти, довідки про роботу постійних комісій, виконкому. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, наявність худоби в індивідуальних 

господарствах. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Списки репатріантів (1945), переселенців (1949-1950). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-3233 Ордена «Знак пошани» племінне вівчарське радянське господарство (радгосп) «Червоний 
Чабан», ст. Вадим Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 85; 1943-1953, 1956, 1958-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 85; 1943-1953, 1956, 1958-1960 рр.  

Накази, постанови, циркуляри, вказівки Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, 
Херсонського обласного, Каланчацького районного виконкомів з питань агротехніки, 
агролісомеліорації, племінного тваринництва. 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, відомості, листування про розвиток рослинництва і 

тваринництва, продаж племінних баранів, участь у сільгоспвиставках.  
Виробничі плани тваринницьких ферм. Зоотехнічні паспорти тварин, призначених для експонування 

на ВСГВ (1960). 
Плани, титульні списки, кошториси, статистичні звіти про капітальне будівництво. Акти про 

відведення земельних ділянок, заяви на отримання кредитів під індивідуальну забудову, списки, книги 
обліку індивідуальних забудовників. 

Документи про відновлення зруйнованого нацистськими окупантами господарства (1943-1945). 
Штатні розписи. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії, статистичні звіти про роботу з кадрами, 

характеристики працівників. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3234 Радянське господарство (радгосп) ім. Паризької комуни («Парижком») Укрсадвинтресту, 
с. Роздольне Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 75; 1943-1959 рр.  

Опис 1 
Справ: 75; 1943-1959 рр. 

Наказ, вказівки Головного управління Міністерства харчової промисловості СРСР про перевірку 
виробничої діяльності радгоспу (1965). 

Накази, витяги з наказів директора. Протоколи загальних зборів, виробничих нарад.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про заготівлю сільгосппродукції, врожайність зернових 

культур, розвиток рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва, птахівництва, 
бджільництва, проведення польових робіт.  

Звіт про використання Приазовських і Чорноморських солончакових ґрунтів для плодових насаджень 
(1952).  
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Схематичні плани землекористування. 
Плани, титульні списки, кошториси, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в 

експлуатацію. 
Список жителів (1943). 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати. Кошториси видатків, баланси. 
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. 

Ф.Р-3247 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каланчацького району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 298; 1943-1963 рр.  

Опис 1 
Справ: 298; 1943-1963 рр.  

Гаврилівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1948). 
Заяви про вступ колгоспу, відведення земельних ділянок (1951-1952, 1957), допомогу непрацездатним та 
нарахування трудоднів (1953).  

Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління (1961-1962).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1951). 
Другоолександрівська сільська рада  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Перекоп» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Заяви про відведення присадибних ділянок (1955-
1957). 

Каланчацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей 
(1951, 1953, 1958, 1960), заяви про вступ до колгоспу (1958-1960). Акти, заяви про відведення 
присадибних ділянок (1952-1960). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Заяви про вступ до колгоспу, відведення 

присадибних ділянок (1954, 1956), акти обміру ділянок (1946-1954). 
Макарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1945).  
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Заяви про вступ до колгоспу (1950).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1948, 1950-
1951), заяви про вступ до колгоспу (1951).  

Новокаланчацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «XVII партз’їзд» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова, з 1958 р. «40 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Новокиївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Спартак» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей 
(1945-1948, 1950), населення (1946). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей 

(1951, 1953). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Списки (1944, 1950), журнали обліку членів 
колгоспників та членів їх сімей (1946), книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946, 1948-1949), заяви 
про вступ до колгоспу (1954).  

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Халтуріна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей 

(1947, 1949), книги розрахунків з колгоспниками (1944, 1949-1950). 
Новоолександрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1950-1951).  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Красіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1951). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 

Протоколи засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1947, 1950-1951). 
Олексіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний селянин»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Подвірна книга, книга розрахунків з колгоспниками 
(1946), журнал обліку колгоспників та членів їх сімей (1947).  

Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова, з 1958 р. «Приморський» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління, виробничих нарад.  
Старокаланчацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Партизан»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Хорлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «14-річчя Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Земельна шнурова книга (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Заяви про вступ до колгоспу, відведення 
присадибних ділянок (1959). 

Ф.Р-3250 Виконавчий комітет Керменчицької, з 1946 р. Гаврилівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Керменчик Перший, з 1946 р. Гаврилівка Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 121; 1944-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 121; 1944-1962 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Протоколи сходів 
громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, з праці і зарплати, кількість населених пунктів, чисельність і 
склад населення, наявність житлового фонду й підсобних господарств, кадри. 

Відомості про вигнаних до Німеччини (1946), прийом та працевлаштування переселенців (1950). 
Листування з Каланчацьким районним військкоматом про розміщення в селі Генерального штабу 

армії 4-го Українського фронту, наявність військових поховань (1944). 
Списки депутатів, багатодітних матерів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
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Ф.Р-3251 Херсонське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель Міністерства 
лісового господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2713; 1947-1985 рр.  

Опис 1 
Справ: 992; 1947-1966 рр. 

Накази, рішення, розпорядження, вказівки, протоколи виробничих нарад Міністерств лісового 
господарства СРСР і УРСР, Головного управління лісового господарства і лісозаготівель при Раді 
Міністрів УРСР, Херсонського облвиконкому, обкому Компартії України.  

Положення про управління (1947, 1951, 1953), лісозахисні станції (1948), степові лісгоспи (1949), 
госпрозрахунковий цех і підсобне підприємство лісгоспу (1950). 

Накази начальника. Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки, огляди, відомості, листування про роботу 

управління і лісгоспів, розвиток лісового господарства Херсонської і Миколаївської областей, 
реорганізацію лісгоспів, охорону природи, проведення дослідних і агромеліоративних робіт, заліснення 
територій, стан та інвентаризацію лісових культур, економічну доцільність застосування торф’яно-
гніздового способу висадження сосни, відновлення цінних порід дерев, озеленення населених пунктів, 
розвиток зелених зон і лісових масивів, реконструкцію плавнів, боротьбу зі шкідниками та ерозією 
ґрунтів, закладення розсадників, розведення культури дикого рису, розвиток садівництва і 
виноградарства, роботу державної мисливської інспекції, стан мисливського господарства, формування 
стад тварин, перепис тварин по лісгоспах, підвищення продуктивності лісових площ, перероблення і 
збут деревини, виробництво і реалізацію товарів народного споживання. 

Накази, постанови, плани, довідки, листування про збереження фауни у зоні затоплення Каховського 
водосховища, укріплення лісонасадженнями берегів Каховського і Кременчуцького водосховищ, 
Краснознам’янського і Північно-Кримського зрошувальних каналів, озеленення Каховського гідровузла, 
створення лісозахисних смуг уздовж рік Дніпро і Інгулець. Проект захисної лісосмуги Каховської ГЕС 
(1951). Геодезичні дані верхньої межі кордонів захисних лісонасаджень уздовж берегів Каховського 
водосховища (1959).  

Розпорядження, акти, схеми відведення землі лісгоспам, передачу земель держлісфонду для 
державних і громадських потреб, у т. ч. під будівництво допоміжних ділянок Херсонського целюлозного 
заводу (1961), авіазагону № 97 (1963).  

Карти, плани, схеми розміщення лісосмуг в господарствах області, озеленень Краснознам’янського, 
Північно-Кримського зрошувальних каналів (1963), зрошення сільгоспкультур по лісгоспах, заліснення 
Зміївської балкової системи Бериславського району.  

Плани, титульні списки, проекти, кошториси, відомості про капітальне будівництво.  
Ґрунтово-кліматичні характеристики районів області. Карти нересту риби (1966). 
Доповідь про створення полезахисних лісосмуг (1957).  
Відомості про історію Збур’ївського степового лісгоспу (1958).  
Наукові статті, інструкції, доповіді про заліснення Нижньодніпровських пісків, застосування 

гумінових мінеральних добрив і радіоізотопів у лісовому господарстві, започаткування дослідів з 
вирощування сосни, типи лісових культур.  

Дослідні роботи по впровадженню наукових досягнень зі створення плантацій лісових культур. 
Техніко-економічні обґрунтування створення промислових плантацій швидкорослих порід дерев, 
лісорезервних баз для целюлозно-паперової промисловості (1964). 

Звіт про відрядження членів науково-технічної ради до Середньої Азії для вивчення досвіду роботи з 
лісонасадження на пісках (1951). 

Матеріали з досвіду роботи Цюрупинського лісгоспу, рекомендовані для вивчення іноземним 
спеціалістам (1956).  

Програма занять школи виробничого навчання (1960). 
Документи про проведення соцзмагань. Списки, характеристики передовиків лісового господарства 

області, членів делегації спеціалістів лісового господарства Югославії (1956). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

лісгоспів, лісозахисних станцій Херсонської і Миколаївської областей. Статистичні звіти про роботу з 
кадрами, з праці і зарплати. Листування про фінансування галузі, нормування праці, з кадрових питань. 

Колективні договори, звіти про їх виконання. 
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Опис 2 
Справ: 1198; 1951-1956, 1959, 1961-1978 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань технічної ради.  
Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки, огляди, відомості, листування про роботу 

управління і лісгоспів, площу і охорону лісів, проведення лісомеліоративних робіт із захисту водоймищ, 
заліснення територій, стан та інвентаризацію лісових культур, полезахисне лісорозведення, боротьбу з 
ерозією ґрунтів, авіахімічну боротьбу зі шкідниками, закладення розсадників, розвиток бджільництва, 
роботу мисливських господарств, облік фауни, біотехнічні і відновлювальні заходи в мисливських 
угіддях, виробництво і реалізацію промислової та сільськогосподарської продукції, у т. ч. хвойно-
вітамінного борошна. 

Накази, положення, схеми, висновки про організацію лісгоспів, передачу земель держлісфонду для 
державних і громадських потреб, встановлення нових меж державних заказників (1974). Довідки про 
землекористування в плавнях Нижнього Дніпра, перспективи промислового використання очерету і 
лози, комплексне освоєння Нижньодніпровських пісків (1970), економічну ефективність використання 
сільгоспугідь в лісгоспах (1974). 

Плани, титульні списки, проекти, кошториси, відомості про капітальне будівництво.  
Плани, звіти про наукову організацію праці, впровадження передових технологій і механізацію 

виробництва, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, роботу школи передового досвіду, 
проведення семінару спеціалістів Середземноморського басейну з питань заліснення посушливих 
районів (1961). Відомості про почин новокаховських лісоводів з вирощування сорго (1974). 

Документи про проведення соцзмагань. Списки, характеристики передовиків лісового господарства, 
нагороджених орденами, медалями, званням «Заслужений лісівник УРСР». 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 
лісгоспів. Статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці і зарплати. 

Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Відомості про виконання колективних 
договорів. 

Опис 3 
Справ: 523; 1979-1985 рр.  

Накази начальника. Протоколи засідань технічної ради. 
Накази, відомості про передачу земель держлісфонду для державних і громадських потреб.  
Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки, огляди, відомості, листування про роботу 

управління і лісгоспів, виконання лісокультурних робіт, охорону природного середовища і раціональне 
використання природних ресурсів, інвентаризацію лісових культур, санітарний стан і охорону лісів, 
полезахисне лісорозведення, роботу пожежно-хімічних станцій, авіахімічну боротьбу зі шкідниками 
лісу, використання води, озеленення населених пунктів, розвиток бджільництва, стан мисливського 
господарства, перероблення і збут деревини, виробництво і реалізацію промислової та 
сільськогосподарської продукції, у т. ч. хвойно-вітамінного борошна і ефірних олій, заготівлю 
лікарської сировини. 

Плани, титульні списки, проекти, кошториси, відомості про капітальне будівництво.  
Програма розвитку комплексного лісового господарства області «Ліс» (1982). Довідки про науково-

технічну роботу в лісгоспах, впровадження наукової організації праці. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки, анкети, нагородні листи працівників, представлених 

до державних нагород.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти, аналізи фінансово-господарської діяльності управління, 

лісгоспів, виконання завдань Продовольчої програми. 
Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Відомості про виконання колективних 

договорів. 

Ф.Р-3259 Радгосп-завод «Винрозсадник» Херсонського спеціалізованого тресту виноробних радгоспів 
(Радгоспвинтресту), смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон Херсонської області 
Справ: 448; 1944, 1946-1976 рр.  

Опис 1 
Справ: 448; 1944, 1946-1976 рр.  

Накази, інструкції Наркоматів харчової промисловості СРСР і УРСР, Міністерства харчової 
промисловості УРСР, Головного управління виноробної промисловості УРСР.  
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Положення про радгосп (1952).  
Накази директора. Протоколи загальних зборів, виробничо-технічних нарад. 
П’ятирічні плани розвитку, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, 

доповіді, довідки, відомості про виробництво сільгосппродукції, розвиток тваринництва, рослинництва, 
виноградарства, селекційну роботу, врожайність культур, впровадження досягнень науки і техніки у 
виробництво, роботу агротехнічних курсів, участь у Всесоюзній та обласних сільгоспвиставках. 

Акти апробації, сертифікати на сорти винограду, рослинні культури. 
Плани, титульні списки по капітальному будівництву.  
Історико-економічні огляди господарства (1948, 1961).  
Експлікація земельних угідь (1956). Проект організації території радгоспу (1950). Книга обліку 

землекористування працівників (1955). 
Документи про проведення соцзмагань. Списки працівників, характеристики передовиків 

виробництва. 
Штатні розписи, тарифікаційні списки, статистичні звіти з праці і зарплати. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. Колективні договори, звіти про їх 

виконання. 

Ф.Р-3260 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 60; 1944-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 60; 1944-1962 рр. 

Протоколи засідань ради відділу, нарад директорів шкіл. 
Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу відділу та його ради, громадських інспекторів, навчально-

виховну роботу ЗОШ, шкіл сільської молоді, Висунського дитбудинку (1949), боротьбу з 
неписьменністю і малописьменністю.  

Ф.Р-3261 Інспектура Республіканської державної комісії з сортовипробування картоплі, овочево-
баштанних культур і кормових коренеплодів по Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській і 
Одеській областях, м. Одеса Одеської області 
Справ: 93; 1937-1941, 1944-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 93; 1937-1941, 1944-1953 рр.  

Зведені звіти про результати сортовипробувань по Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській 
областях (1946). 

Зведені звіти про результати сортовипробувань, польові книжки Великоолександрівської (1938-1940, 
1946-1953), Генічеської (1944-1953), Херсонської (1937-1941, 1947-1953), Цюрупинської (1939-1940, 
1947-1953) сортодільниць. 

Ф.Р-3262 Відділ сортовипробування овочевих, баштанних культур, картоплі і кормових 
коренеплодів при сільськогосподарському відділі Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 
Справ: 3; 1942 р.  

Опис 1 
Справ: 3; 1942 р.  

Польові книжки Великоолександрівської, Херсонської сортодільниць.  

Ф.Р-3263 Херсонський обласний сільсько-будівельний трест (облбудтрест) Херсонського обласного 
управління у справах сільського і колгоспного будівництва, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 35; 1946-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 35; 1946-1953 рр.  

Статути тресту (1946, 1948). 
Накази з основної діяльності та з особового складу. 
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Огляди роботи. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-3264 Колекція документів з історії Громадянської війни і становлення Радянської влади на 
Херсонщині 
Справ: 217; 1893-1899, 1902-1903, 1905-1988 рр.  

Опис 1 Документи учасників Громадянської війни та становлення Радянської влади на Херсонщині 
Справ: 169; 1893-1988 рр. 

Історичні та біографічні нариси, спогади, статті у періодичній пресі, тексти виступів, листування, 
особисті документи учасників підпілля початку ХХ ст., Громадянської війни, становлення Радянської 
влади на території Півдня України (переважно в м. Херсон і на території сучасної Херсонської області).  

Ряд документів присвячений подіям 1941-1945 років. 

Опис 2 Документи об’єднань ветеранів Громадянської війни 
Справ: 24; 1956-1977 рр. 

Протокол зборів учасників революційного руху і Громадянської війни на Херсонщині (1956). 
Протоколи зборів, плани, звіти про роботу Херсонської ініціативної групи ветеранів-воїнів 58-ї 

стрілецької дивізії (1966-1977). Групові фотографії членів Херсонської і Цюрупинської ініціативних 
груп ветеранів-воїнів 58-ї стрілецької дивізії. 

Фотоальбом «Ветерани Інзенської Сиваської Штеттинської дивізії» (1975). 

Опис 3 Копії архівних документів і газетних матеріалів, зібрані працівниками Херсонського 
обласного державного архіву для підготовки збірника «Перемога Радянської влади на Херсонщині 
(1917-1920 рр.)» 
Справ: 12; 1917-1921 рр. 

Фотокопії архівних документів (переважно з центральних архівів СРСР) і тогочасних газет про 
політичну, військову, соціально-економічну ситуацію в Херсонській губернії періоду змін суспільного 
ладу. 

Опис 4 Документи з історії населених пунктів Херсонської області 
Справ: 12; 1950-1971 рр. 

Історичні довідки, статистичні відомості, спогади жителів про історію населених пунктів Бехтери, 
Геройське, Гола Пристань Голопристанського району; Бобровий Кут, Качкарівка 
Великоолександрівського району, Верхній Рогачик Верхньорогачицького району, Високопілля 
Високопільського району, Львове Бериславського району, Михайлівка Скадовського району, Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району, Новотроїцьке Новотроїцького району, Строганівка Чаплинського 
району. 

Ф.Р-3265 Група Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Херсонському економічному 
адміністративному району, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 185; 1958-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 185; 1958-1962 рр.  

Постанови, розпорядження, вказівки Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР. 
Плани, звіти про роботу групи.  
Документи перевірок введення в дію виробничих потужностей, нарощування обсягів виробництва, 

розширення асортименту товарів, поставок продукції підприємствами Херсонської, Миколаївської та 
Кримської областей, підпорядкованими Херсонському Раднаргоспу, зокрема, Керченським 
металургійним комбінатом ім. Войкова, Миколаївським суднобудівним заводом ім. Носенка, 
Новокаховським електромашинобудівним заводом, Первомайськими машинобудівним заводом ім. 25-
річчя Жовтня та цукрово-молочним комбінатом, Херсонським комбайновим заводом ім. Петровського, 
Херсонським консервним та м’ясокомбінатами, виноробними радгоспом «Гурзуф» та комбінатом 
«Масандра». 

Документи перевірок ходу будівництва Камишбурунського залізорудного комбінату, китобійної 
флотилії «Радянська Україна» (1959), Миколаївського 2-го цукрового заводу, Херсонського бавовняного 
комбінату, Херсонського целюлозного заводу, зрошувальних систем у колгоспах і радгоспах 
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Херсонської області; постачання обладнання для будівництва металургійного заводу в Індії (1958), 
заводів Румунії та Угорщини; індивідуальну забудову міст Ялта і Алупка; створення об’єднаної дирекції 
кінотеатрів м. Херсон; утримання підприємствами і установами м. Нова Каховка місцевої футбольної 
команди (1962).  

Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-3266 Рада народного господарства (Раднаргосп) Херсонського економічного адміністративного 
району і його управління та об’єднаний місцевий комітет профспілки працівників державних 
установ, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 5966; 1956-1963 рр.  

Опис 1 Рада народного господарства 
Справ: 1261; 1957-1962 рр.  

Документи Ради народного господарства 
Постанови, розпорядження Укрраднаргоспу. 
Постанови, протоколи засідань Херсонського Раднаргоспу. Розпорядження голови. 
Канцелярія 

Стенограми виступу голови на пленумі ЦК Компартії України про збільшення обсягів виробництва 
на підприємствах хімічної промисловості Раднаргоспу (1958), зборів партійно-господарського активу, 
молодих спеціалістів, працівників промисловості і транспорту м. Миколаїв (1960). 

Кон’юнктурні огляди, доповіді, доповідні записки про економічний стан підприємств, радгоспів, 
виконання народногосподарських планів, комплексну механізацію сільського господарства, 
впровадження нової техніки і технологій у промислове виробництво, чисельність та потребу в кадрах.  

Листування з Радою Міністрів УРСР, Держпланом і міністерствами УРСР, Центральним 
республіканським і Херсонським обласним комітетами Компартії України про розвиток галузей 
народного господарства, нарощування випуску і розширення асортименту продукції, державне 
кредитування і матеріально-технічне постачання підприємств Раднаргоспу; участь підприємств у 
виставках передового досвіду роботи; зовнішньоекономічні зв’язки; створення тресту автомобільного 
господарства і ремонтних підприємств, експериментальної бази порошкової металургії; будівництво 
об’єктів народного господарства, у т. ч. Аджибейського водосховища, Новокаховських заводів 
електромашинобудівного та електровимірювальних приладів, Перекопського та Сакського бромних 
заводів, Тягинського кам’яно-дробильного заводу, Херсонських бавовняного, целюлозного комбінатів, 
заводу напівпровідникових приладів, нафтопереробного, силікатного, молочного заводів, морського 
порту, телевежі; будівництво рефрижераторних суден, об’єктів житлової та соціально-культурної сфери; 
розширення територіальних меж м. Херсон; економічний стан радгоспу елітних овочевих культур 
«Східний» Херсонського району, Херсонської фабрики «Комсомолка»; збільшення зрошуваних площ у 
зоні Каховської ГЕС; забезпечення обладнанням та будматеріалами китобійної флотилії «Радянська 
Україна»; організацію рибопромислової експедиції до Південної Атлантики; надання технічної 
допомоги суднобудівному заводу м. Варна (Болгарія), Цейлону (Шрі-Ланка). 

Характеристики керівників підприємств (1958). 
Техніко-економічна рада 

Постанови, стенограми, протоколи засідань пленумів, президії Раднаргоспу, нарад секцій. 
Доповіді, листування з Держпланом УРСР, науково-дослідними установами про природні ресурси 

області та перспективи їх використання, зокрема, озера Сиваш у хімічній промисловості; будівництво 
Червоноперекопського содового заводу, Південно-Сиваського хлорного заводу. 

Фотографія комишозбирального комбайну «Дружба» (1960). 
Списки членів президії, секцій. 
Кошториси адміністративно-управлінських видатків.  
Планово-економічний (планово-виробничий) відділ 

План, проекти, економічні довідки, розрахунки до плану розвитку народного господарства на 1959-
1965 роки. Зведені плани виробництва валової та товарної продукції. 

Плани, звіти, доповіді, огляди, довідки про випуск продукції підприємствами по управліннях 
Раднаргоспу, виготовлення машин та обладнання на експорт, електрифікацію радгоспів. 

Списки підприємств та установ Раднаргоспу. 
Переліки експонатів для участі у міжнародних ярмарках у містах Багдад (Ірак) і Лейпциг (Німеччина) 

(1960). 
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Відділ праці і зарплати 
Розпорядження голови про встановлення персональних окладів працівникам управлінь, керівникам 

підприємств.  
Протоколи, звіти, відомості про передавання підприємств та установ у підпорядкування Кримського 

Раднаргоспу (1960). 
Плани, звіти, довідки про укрупнення підприємств, проведення соцзмагань, виконання колективних 

договорів, підготовку кадрів, працевлаштування випускників шкіл, виробниче навчання 
старшокласників. 

Статистичні звіти з праці і зарплати, чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 
працівників підприємств, установ, радгоспів, учнів ПТУ.  

Списки, характеристики керівників управлінь; працівників, нагороджених значком «Відмінник 
соціалістичного змагання УРСР». 

Відділ капітального будівництва 
Протоколи технічних нарад. 
Плани, звіти, довідки, листування про капітальне, житлове будівництво, обсяги капітальних 

вкладень, приймання об’єктів в експлуатацію, виконання проектно-розвідувальних робіт. Титульні 
списки, завдання на проектування будівництва, реконструкцію підприємств та установ. 

Листування про будівництво газопроводу в м. Миколаїв, стадіону ДСТ «Авангард» в м. Херсон. 
Статистичні звіти про виконання планів капітальних вкладень, застосування типових проектів, з 

праці. 
Виробничо-технічний (технічний) відділ 

Положення про відділ (1958). 
Протоколи нарад відділу, засідань науково-технічної ради Миколаївського суднозаводу ім. Носенка. 
Характеристика Херсонського економічного адміністративного району (1957). 
Плани, звіти, огляди, відомості, листування про впровадження нової техніки та технологій, 

механізацію і автоматизацію виробничих процесів; участь у міжнародних виставках передового досвіду; 
обмін досвідом роботи з суднобудівними заводами Польщі й Німеччини; роботу Херсонського 
проектно-конструкторського технологічного інституту, конструкторських бюро і лабораторій; 
проектування будівництва гідролізних підприємств і заводів з переробки гібридних сортів насіння 
кукурудзи; розвиток виробництва на хімічних заводах, випуск синтетичних матеріалів, продукції на 
експорт; виготовлення деталей для сільгосптехніки; результати геологорозвідувальних і геофізичних 
робіт на Півдні України (1958), обстеження гірських масивів Криму, освоєння природних ресурсів озера 
Сиваш та Кримських озер підприємствами хімічної промисловості; комплектацію кадрами науково-
дослідних інститутів і установ; проведення громадських оглядів, виконання заходів з техніки безпеки на 
підприємствах. 

Доповіді, програми, списки учасників республіканської науково-технічної конференції по 
комплексній механізації і автоматизації виробничих процесів на підприємствах суднобудівної 
промисловості (1960), теоретичній конференції по впровадженню нової техніки та підвищенню якості 
продукції на підприємствах і в будівництві (1961).  

Списки підприємств гірничо-видобувної промисловості. 
Відділ транспорту і перевезень 

Положення про відділ (1958). 
Плани, відомості, листування про складання і виконання плану розвитку автомобільного транспорту і 

будівництва шосейних доріг на 1959-1960 роки, мережу і роботу автогосподарств, роботу Одеської 
залізниці. 

Відділ сільського господарства 
Плани, довідки про розвиток сільського господарства, виконання плану заготівель, випуск продукції 

тваринництва, економічний стан радгоспів. 
Статистичні звіти про використання залізничного транспорту, роботу вантажного автопарку, 

собівартість сільгоспперевезень. 
Фінансовий відділ (відділ фінансів і собівартості) 

Плани, звіти про фінансування і кредитування промислових та сільськогосподарських підприємств, 
капітального будівництва, прибутки і собівартість товарної продукції за галузями промисловості. 

Довідки, відомості, листування про результати фінансово-господарської діяльності підприємств, 
установ, радгоспів, коригування нормативів обігових коштів, розрахунки собівартості і рентабельності 
енергетичних підприємств. 
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Кошториси видатків підприємств на випуск продукції. Штатні розписи, кошториси видатків установ 
соціально-культурної сфери, навчальних закладів. 

Розподільчий баланс прибутків і видатків Херсонського та Кримського Раднаргоспів (1960).  
Відділ кадрів і навчальних закладів 

Положення про відділ (1959). 
Розпорядження голови про розміщення філіалу Одеського технологічного інституту (1961). 

Стенограми, протоколи нарад працівників відділів кадрів управлінь Раднаргоспу, директорів і 
викладачів середніх спеціальних навчальних закладів. 

Плани, звіти, довідки про роботу з кадрами, підготовку спеціалістів з вищою і середньою 
спеціальною освітою, набір студентів і розподіл молодих спеціалістів, навчання іноземних студентів у 
Херсонському судномеханічному технікумі, роботу Миколаївського навчального комбінату, 
будівництво навчальних корпусів та майстерень, у т. ч. Херсонського вечірнього текстильного, 
Новокаховського вечірнього електромеханічного технікумів (1961). 

Статути, плани, звіти, доповідні про навчально-виховну і методичну роботу, матеріально-технічну 
базу, розподіл випускників Бахчисарайського будівельного, Керченських вечірнього і металургійного, 
Миколаївських будівельного, вечірнього, електромеханічного і суднобудівного, Севастопольських 
вечірнього будівельного і суднобудівного, Сімферопольського харчової промисловості, Херсонських 
машинобудівного і судномеханічного технікумів, Херсонського морехідного училища рибної 
промисловості. 

Положення про навчально-методичний комбінат Херсонського судномеханічного технікуму (1959). 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, учнів середніх спеціальних навчальних 

закладів, наявність та використання навчально-лабораторних будівель, розподіл спеціалістів з вищою і 
середньою спеціальною освітою за галузями промисловості. 

Списки, характеристики працівників Раднаргоспу, його управлінь.  
Списки підпорядкованих середніх спеціальних навчальних закладів. Тарифікаційні списки, 

характеристики викладачів (1959). 
Центральна бухгалтерія 

Звіти про фінансово-господарську діяльність управлінь, підприємств і організацій Раднаргоспу.  
Звіти, довідки про виконання планів капітальних вкладень, розподіл та використання бюджетних 

коштів, розподіл понадпланового прибутку, будівництво автомобільних доріг.  
Бухгалтерія 

Штатні розписи, кошториси видатків відділів, управлінь і підприємств Раднаргоспу, звіти про їх 
виконання. 

Опис 2 Управління суднобудівної промисловості 
Справ: 277; 1957-1961 рр.  

Секретаріат 
Накази начальника. 
Стенограми засідань господарського активу підприємств, виступів керівників на галузевих нарадах 

господарського активу. 
Плани, довідки про впровадження передового досвіду, раціональне використання виробничих 

потужностей. 
Виробничо-диспетчерський відділ 

Листування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР про випуск та постачання 
експортної продукції. 

Планово-економічний відділ 
Виробничі плани центрального конструкторського бюро. 
Плани, звіти, розрахунки випуску валової і товарної продукції. Плани, листування з заводом п/с 102 

про собівартість товарної продукції, організацію навчання спеціалістів із Угорщини. 
Відділ праці і зарплати 

Протоколи заводських конференцій, довідки, звіти про проведення соцзмагань, виконання 
колективних договорів. 

Плани, звіти, довідки з праці, про роботу нормативно-дослідних бюро, виконання норм виробітку, 
перехід на 7-годинний робочий день. 

Штатні розписи, кошториси видатків підприємств. 
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Технічний відділ 
Плани, звіти про виробничо-технічну діяльність підприємств, впровадження нової техніки, 

технологічних процесів у зварювальному виробництві, проведення експериментальних робіт, 
виробництво продукції широкого вжитку.  

Листування з Держкомітетом СРСР по суднобудуванню про науково-технічну співпрацю з 
підприємствами КНР, Фінляндії. 

Довідки, листування з підприємствами про підвищення ефективності праці, зниження собівартості 
продукції, розповсюдження передового досвіду, випадки трудового травматизму. 

Енерго-механічний відділ 
Протоколи технічних нарад. 
Титульні списки капітальних, проектно-розвідувальних робіт. Звіти про виконання плану 

капітального будівництва, норм використання енергоносіїв. Акти приймання об’єктів в експлуатацію 
(1960-1961). 

Бухгалтерсько-фінансовий відділ 
Плани, звіти про фінансово-господарську діяльність підприємств, технікумів, капітальне 

будівництво. 
Баланси, розрахунки передавання підприємств Кримської області у підпорядкування Кримського 

Раднаргоспу (1960). 
Листування з Держпланом, Держкомітетом СРСР по суднобудуванню про реконструкцію 

Херсонської верфі залізобетонного суднобудування. 
Кошториси видатків установ управління, звіти про їх виконання. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, відомості про рух інженерно-технічних кадрів 
на підприємствах. 

Списки керівників підприємств, передовиків виробництва. 

Опис 3 Управління машинобудівної, металургійної і хімічної промисловості 
Справ: 877; 1956-1962 рр.  

Канцелярія 
Накази начальника. 
Акти приймання підприємств у підпорядкування Херсонського Раднаргоспу (1957-1958). Акти, 

баланси, довідки про передавання підприємств у підпорядкування Кримському Раднаргоспу (1960). 
Виробничо-диспетчерський відділ 

Постанова ЦК Компартії України про створення у складі Раднаргоспу управління 
сільськогосподарського машинобудування (1959). 

Протоколи нарад управління, технічних нарад підприємств.  
Плани, звіти про випуск і постачання валової і товарної продукції, впровадження нової техніки, 

шефство над селом. Звіти про роботу технікумів. 
Рішення, довідки, переліки, листування про виробництво і постачання обладнання металургійному 

комбінату м. Бхілаї (Індія). 
Статути підприємств (1957).  
Описи рацпропозицій. 
Технічний відділ 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, звіти, довідки, листування про роботу підприємств; механізацію і автоматизацію виробничих 

процесів; постачання продукції на експорт, участь у промислових ярмарках; проведення науково-
дослідних і проектно-конструкторських робіт; модернізацію і реконструкцію об’єктів, у т. ч. Каховських 
механічного заводу, заводу електрозварювального устаткування, Херсонських нафтопереробного і 
сільськогосподарського машинобудування заводів; роботу міжзаводської школи працівників хімічних 
цехів; стан техніки безпеки, випадки виробничого травматизму. 

Статистичні звіти підприємств про наявність автотранспорту, гаражів, ремонтних майстерень, 
обслуговуючого персоналу, виконання планів по раціоналізації і винахідництву. 

Списки підприємств управління (1959). 
Група капітального будівництва 

Плани, звіти, титульні списки, висновки, листування про капітальне будівництво, реконструкцію 
підприємств, очисних споруд, будівництво об’єктів житлової та соціально-культурної сфери. 
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Генеральний план-проект, довідки, розрахунки видатків на будівництво Новокаховського заводу 
електровимірювальних приладів (1956). 

Планово-економічний відділ 
План розвитку народного господарства Кримської, Миколаївської, Херсонської областей на 1959-

1967 роки. 
Плани, звіти про роботу управління, розвиток галузей машинобудівної, металургійної і хімічної 

промисловості, виробництво і собівартість продукції, випуск товарів широкого вжитку, підготовку 
кадрів, з праці.  

Техпромфінплани, штатні розписи підприємств. 
Колективні договори, відомості про їх виконання. 
Відділ праці і зарплати 

Плани, звіти про випуск валової і товарної продукції, з праці і зарплати. 
Таблиця чисельності промислово-виробничого персоналу, обсягів середньої зарплати, виробничих 

показників за 1958-1961 роки. 
Характеристики працівників, нагороджених значком «Відмінник соціалістичного змагання УРСР» 

(1961). 
Група з праці, зарплати та кадрів 

Постанови, положення, розрахунки з питань праці і зарплати. Плани, ліміти з праці. 
Звіти підприємств про чисельність, розподіл і підготовку кадрів. 
Список передовиків соцзмагань (1960). 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Зведені плани, фінансово-господарські звіти управління, підприємств, навчальних закладів. Плани 
капітальних робіт, ліміти фінансування підприємств. Розрахунки вартості товарів. 

Статистичні звіти про виконання планів капітальних вкладень, кошторисів видатків з підготовки 
кадрів, введення в експлуатацію основних фондів. 

Штатні розписи, кошториси видатків управління. 

Опис 4 Управління будівництва і будівельних матеріалів 
Справ: 416; 1957-1962 рр.  

Секретар 
Накази, розпорядження начальника.  
Протоколи виробничих нарад. Стенограма засідання господарського активу підприємств і організацій 

(1960). 
Планово-економічний відділ 

Плани, звіти про капітальне будівництво, будівельно-монтажні роботи, введення об’єктів в 
експлуатацію, підготовку кадрів, з праці і зарплати. 

Кон’юнктурні огляди роботи, відомості про мережу будівельних організацій Раднаргоспу. 
Штатні розписи трестів і підприємств, у т. ч. Керченського металургійного комбінату, 

Миколаївського, Севастопольського, Херсонського будівельних трестів. 
Документи про проведення соцзмагань. Вказівки, характеристики, листування про встановлення 

персональних окладів парцівникам. 
Виробничо-технічний відділ 

Постанови, розпорядження Держкомітету СРСР з питань будівництва, Ради Міністрів УРСР. 
Стенограма республіканської наради про розвиток і розміщення індустріального будівництва в 
Херсонському адміністративному економічному районі (1958).  

Доповідь начальника на нараді активу будівельників (1958). 
Протоколи технічних нарад про хід будівництва Херсонського бавовняного комбінату. 
Плани, звіти про капітальне будівництво, впровадження нових технологій, винаходів і рацпропозицій 

у виробництво. Стенограма науково-технічної конференції про проектування і будівництво житлових 
будинків крупнопанельних конструкцій. 

Довідки, листування про реконструкцію проспекту Ушакова, будівництво молокозаводу, житлових 
будинків і підприємств побутового обслуговування в м. Херсон. 

Планово-економічний відділ 
Положення про відділ (1958). 
Протоколи технічних нарад. 
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво, будівельно-монтажні роботи, будівництво 

житла для переселенців, асигнування відділів робітничого постачання, підготовку кадрів, з праці.  
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Проектні завдання, відомості, листування про будівництво Керченського металургійного комбінату, 
Херсонських бавовняного і домобудівного комбінатів, Ялтинського аеропорту, теплових 
електроцентралей і гідротехнічних споруд в Миколаївському, Херсонському і Ялтинському морських 
портах, курортного містечка в с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області. 

Довідки про приймання об’єктів в експлуатацію (1959). 
Листування про передавання Новокаховського управління «Дніпробуду» в підпорядкування 

Раднаргоспу.  
Статистичні звіти трестів, підприємств про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління. 
Головна бухгалтерія і фінансовий відділ 

Положення про відділ (1958). 
Плани, звіти, економічні аналізи фінансово-господарської діяльності трестів, відділів робітничого 

постачання. 
Штатні розписи, кошториси видатків трестів, підприємств, будівельних технікумів, дитсадків, групи 

замовника з контролю і фінансуванню будівництва санаторіїв на Кримському узбережжі, звіти про їх 
виконання. 

Відділ кадрів 
Списки адміністративно-управлінського апарату управління, інженерно-технічних працівників 

трестів і підприємств. 

Опис 5 Управління легкої промисловості 
Справ: 480; 1957-1961 рр.  

Канцелярія 
Накази, розпорядження начальника (1960). 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи нарад управління, засідань господарського активу підприємств, асортиментно-художньої 
ради.  

Постанова, відомості про будівництво Херсонського целюлозного заводу (1959). 
Техніко-економічні показники, звіти, відомості, листування про випуск валової і товарної продукції, 

спеціалізацію підприємств. Довідки про розширення виробництва, асортименту, покращення якості 
продукції. 

Документи про капітальне будівництво 
Звіти про будівництво підприємств. 
Документи про винаходи та раціоналізацію 

Звіти про надходження і впровадження винаходів у виробництво. 
Планово-економічний відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків підприємств. Статистичні звіти з праці. 
Листування про впровадження передових методів роботи, культурно-побутове обслуговування 

працівників, роботу дитячих установ. 
Документи про кадри 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. Плани підготовки і перепідготовки кадрів.  
Особові справи працівників управління та підприємств (1957-1960). Списки керівників, працівників 

підприємств (1960).  
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Плани, звіти підприємств про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості про фінансування Херсонського вечірнього текстильного технікуму, шкіл ФЗН.  

Опис 6 Управління промисловості будівельних матеріалів 
Справ: 442; 1956-1961 рр.  

Планово-фінансовий (планово-економічний) відділ 
Техніко-економічні показники, плани, звіти про випуск, собівартість валової і товарної продукції. 

Довідки, листування про стан житлово-комунального господарства.  
Документи про проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Штатні розписи підприємств. 
Виробничо-диспетчерський відділ 

Протоколи технічних нарад.  
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Плани, титульні списки, звіти про проведення капітальних, науково-розвідувальних робіт. Довідки 
про механізацію і автоматизацію виробництва, нарощування виробничих потужностей. Відомості, 
листування про організацію виробництва стінових матеріалів, наявність місцевих сировинних ресурсів.  

Виробничо-технічний відділ 
Акти передавання підприємств у підпорядкування Раднаргоспу (1957). 
Енерго-механічний відділ 

Плани виробництва, будівельно-монтажних робіт. 
Список підприємств (1959). 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Зведені звіти про промислову діяльність і капітальне будівництво. Звіти про фінансово-господарську 
діяльність управління, трестів, підприємств.  

Статути підприємств. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління. 

Опис 7 Управління м’ясної та молочної промисловості 
Справ: 383; 1957-1962 рр.  

Канцелярія 
Положення про управління (1961). 
Накази, розпорядження начальника. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань дегустаційних комісій. Стенограма наради 
господарського активу працівників галузі (1957). 

Плани, звіти, довідки про роботу управління, трестів, підприємств, контрольно-виробничих 
лабораторій, шкіл передового досвіду. Статистичні звіти про якість продукції. Листування про обсяги 
заготівлі, асортимент і якість продукції, виробничі потужності підприємств, роботу пунктів приймання 
молочних продуктів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Список підприємств (1957). 
Планово-економічний відділ 

Плани, звіти, огляди виробничої діяльності, собівартості продукції, з праці. 
Документи про проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Відділ головного механіка 

Протоколи технічних нарад. 
Рішення, протоколи, висновки, проектні завдання на відведення земельних ділянок під будівництво 

підприємств. Титульні списки, листування про будівництво промислових об’єктів, розвиток 
енергетичної бази, газифікацію. 

Плани з праці в будівництві. Статистичні звіти про капітальні вкладення, впровадження нової 
техніки, механізацію виробництва, наявність автотранспорту, освоєння коштів на охорону праці. 

Відділ кадрів 
Плани, звіти, статистичні звіти про розподіл спеціалістів, підготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів. 
Списки керівників і спеціалістів підприємств. 
Відділ заготівлі сировини та відгодівлі 

Перспективні плани розвитку сільського господарства.  
Виробничо-фінансові плани, довідки про роботу трестів, контор, підприємств.  
Відомості про місцезнаходження заготівельних підприємств.  
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Плани, відомості, листування про виробництво продукції тваринництва і птахівництва, заготівлю 
м’яса, реорганізацію радгоспів. 

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

Опис 8 Управління харчової промисловості 
Справ: 586; 1957-1961 рр.  

Канцелярія 
Накази, розпорядження начальника. 
Листування про розвиток виробничо-технічної бази, будівництво і реконструкцію підприємств. 
Виробничо-технічний відділ 

Протоколи технічних нарад, засідань дегустаційної комісії, секцій техніко-економічної ради. 
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Плани, звіти, відомості, довідки, листування про роботу підприємств, випуск продукції, у т. ч. 
дитячого харчування, механізацію і автоматизацію виробництва, постачання сировини та обладнання, 
організацію переробних пунктів, використання зрошуваних земель, випробування сортів овочево-
баштанних культур і картоплі, роботу обласного науково-технічного товариства харчової 
промисловості, переобладнання риболовецьких траулерів під навчальні судна для Херсонського 
морехідного училища рибної промисловості.  

Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Акти введення в експлуатацію Первомайського 
цукрово-молочного комбінату (1961).  

Списки спеціалізованих районів виноградарства і виноробства УРСР (1958). 
Планово-економічний відділ 

Плани, звіти, довідки про випуск і собівартість продукції, встановлення оптових і роздрібних цін, 
чисельність працівників, з праці і зарплати. 

Штатні розписи промислових підприємств, радгоспів. 
Відділ заготівлі сільськогосподарської сировини і радгоспів 

Звіт УкрНДІ консервної промисловості з наукової теми «Сортовипробування плодових культур у зоні 
Олешківських пісків» (1962). 

Плани, звіти, довідки, листування про заготівлю та закупівлю сільгоспсировини, створення 
насіннєвого фонду в радгоспах, розвиток садівництва, виноградарства, тваринництва, механізацію 
виробничих процесів, будівництво тепличних господарств. 

Відділ рибної промисловості 
Плани, довідки, листування про розвиток рибної промисловості, збільшення обсягів вилову риби, 

асортимент рибних консервів, роботу Генічеського і Херсонського рибоконсервних комбінатів, 
будівництво Цюрупинського рибного господарства з вирощування нересту.  

Характеристика запасів бичка в Азовському морі (1959). 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Плани, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, підприємств, радгоспів, 
фінансування капітальних вкладень, кредитування, роботу транспорту. 

Відділ кадрів 
Списки підприємств.  
Списки працівників управління. Плани, довідки про укомплектованість кадрами, розподіл молодих 

спеціалістів. Особові справи молодих спеціалістів (1961). 

Опис 9 Управління виноробної промисловості 
Справ: 262; 1960-1962 рр.  

Канцелярія 
Накази, розпорядження начальника. 
Виробничо-технічний відділ 

Стенограма республіканської наради працівників виноробної галузі (1962). 
Протоколи технічних нарад, у т. ч. про затвердження проектів забудови с. Великі Копані 

Цюрупинського району, селищ Антонівка, Киндійка Херсонської міськради, Дніпряни Новокаховської 
міськради. Протоколи засідань дегустаційних комісії. 

Плани, звіти про розвиток галузі, фінансово-виробничу діяльність підприємств і винрадгоспів, 
матеріально-технічне постачання, впровадження нової техніки у виробництво, проведення громадських 
оглядів виробництва. Листування про нарощування потужностей підприємств, житлове і культурно-
побутове будівництво. 

Схеми-плани виноробних заводів, пунктів (1960). 
Статистичні звіти про освоєння коштів на охорону праці. 
Відділ радгоспів і заготівель 

Протоколи виробничо-технічних нарад, нарад працівників сільського господарства (1960). 
Плани, звіти про розвиток винрадгоспів на 1961-1965 роки, наявність площ і врожайність садів, 

виноградників.  
Рекомендації Нижньодніпровської науково-дослідної станції заліснення пісків по створенню садово-

виноградних насаджень на піщаних ґрунтах Нижнього Дніпра (1961). 
Доповідь директора Всесоюзного науково-дослідного підприємства виноробства і виноградарства 

«Магарач» про насадження сортів винограду в радгоспах управління, заходи по покращенню видів лози 
(1960). 
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Довідки, листування про виконання основних показників, внутрішньогосподарський землеустрій, 
розподіл земель радгоспів по угіддях, стан виноградників у Миколаївській і Херсонській областях, 
закладення нових виноградників, реалізацію саджанців, постачання їх до Албанії, підвищення якості 
кримського тютюну, розроблення плану Цюрупинського сільськогосподарського району, будівництво 
житла для переселенців. 

Відділ капітального будівництва і капітального ремонту 
Протоколи технічних нарад про затвердження проектних завдань по будівництву об’єктів. 
Плани, звіти про проведення проектно-пошукових робіт. Постанови, титульні списки, відомості про 

будівництво і реконструкцію підприємств. 
Відділ планово-економічний і організації праці 

Плани, звіти про випуск валової і товарної продукції, з праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків дирекцій на будівництві виноробних заводів. 
Документи про кадри 

Накази начальника з особового складу. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Фінансово-бухгалтерський відділ  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 
промислових підприємств, винрадгоспів. Фінансові плани підприємств і винрадгоспів, переданих у 
підпорядкування Кримському Раднаргоспу (1960). 

Відомості нарахування зарплати працівникам управління. 

Опис 10 Управління автомобільного транспорту і ремонтних підприємств 
Справ: 218; 1958-1962 рр.  

Секретаріат 
Накази начальника. 
Постанова, довідка про створення галузевого госпрозрахункового управління (1958). Довідка про 

створення автотранспортних контор (1959).  
Виробничо-технічний відділ 

Довідки про роботу управління. 
Протоколи нарад головних інженерів і раціоналізаторів, працівників автотранспортних контор.  
Плани, звіти про капітальні вкладення, впровадження нової техніки, механізації і автоматизації 

виробництва, охорону праці. Титульні списки, проектні завдання на реконструкцію авторемонтних 
заводів. 

Список автотранспортних підприємств. 
Плановий (планово-економічний) відділ 

Плани, звіти, про розвиток автотранспорту і шосейних доріг, вантажних перевезень, з праці і 
зарплати. Відомості про роботу автотранспортних контор, авторемонтних заводів, стан матеріально-
технічної бази. Статистичні звіти про роботу вантажного автотранспорту, наявність кадрів, автомашин, 
гаражів, ремонтних майстерень. 

Документи про проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Списки, характеристики передовиків. 
Штатні розписи, кошториси видатків автотранспортних трестів, контор. 
Промислово-транспортний відділ 

Звіти, розрахунки перевезень вантажів автомобільним, залізничним, річковим транспортом. 
Довідки, листування про об’єднання автотранспортних контор, наявність транспорту. 
Відділ експлуатації 

Накази, протоколи, статистичні звіти, акти про експлуатацію автотранспорту. 
Відділ кадрів 

Зведені звіти про рух працівників. Відомості про розподіл молодих спеціалістів, підвищення 
кваліфікації кадрів. 

Бухгалтерія 
Штатні розписи, кошториси видатків управління. Звіти управління, автотранспортних підприємств 

про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 11 Управління рибної промисловості 
Справ: 252; 1957-1959 рр.  

Секретаріат 
Накази начальника. Плани, довідки про роботу управління. 
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Відомості, листування про будівництво нерестового господарства, рибних заводів, портів, приймання 
в м. Херсон групи рибалок із Албанії та Болгарії (1957). 

Виробничо-технічний відділ 
Протоколи засідань техніко-економічної ради. 
Кон’юнктурні огляди виробничо-фінансової діяльності трестів, моторно-риболовецьких станцій, 

риболовецьких колгоспів. Плани, звіти про постачання, виробництво рибних консервів. Статистичні 
звіти про здавання рибної продукції за сортами, роботу холодильних установок, впровадження нової 
техніки. 

Довідки, відомості, листування про вилов, охорону та відновлення запасів риби; зміцнення 
матеріально-технічної бази, переобладнання суден, стан енергетичної бази; роботу бондарних 
підприємств; укріплення берегових споруд під час повеней; організацію Херсонського 
гідрометеорологічного бюро (1957); створення рибколгоспу «Перемога» в с. Рибальче 
Голопристанського району Херсонської області (1958); будівництво Цюрупинського осетрового рибного 
заводу, Ялтинського рибкомбінату (1958), Керченського рибного порту (1959); переобладнання 
Генічеського і Ялтинського рибкомбінатів (1959); організацію наукової рибопромислової експедиції до 
Атлантичного океану (1958). 

Виробничі характеристики рибопромислових розвідок, баз вилову риби і морського звіра. Статути, 
списки рибколгоспів з відомостями про чисельність працівників. 

Радіограми суден про виконання планових завдань. 
Листування з підприємствами про відбір експонатів на міжнародні і республіканські виставки; зразки 

етикеток рибних консервів (1957). 
Звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Відділ вилову, флоту, моторно-риболовецьких станцій і риболовецьких колгоспів 

Плани, звіти, довідки про вилов риби і використання знарядь вилову, роботу пошуково-
розвідувальних суден, використання літаків при розвідуванні запасів риби і морського звіра, 
відновлення рибних запасів, гідромеліорацію рибництва, організацію експедиції з метою науково-
технічної допомоги рибній промисловості Цейлону (1959). 

Радіограми суден про вилов, відвантаження риби. 
Статистичні звіти про роботу флоту і знарядь вилову, вантажного автотранспорту. 
Списки риболовецьких підприємств з відомостями про наявність суден. 
Планово-економічний відділ 

Економічна характеристика роботи управління (1957). 
Плани, звіти про постачання, заготівлю рибної продукції, роботу підприємств, реконструкцію і 

переобладнання виробничих потужностей. Техпромфінплани, списки підприємств. 
Наказ про створення, листування, акти введення в експлуатацію форелевого господарства на р. Альма 

на території Кримського державного заповідно-мисливського господарства (1958-1959). 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ 

Штатні розписи, кошториси видатків управління.  
Зведені баланси, ліміти фінансування, звіти про фінансово-економічну діяльність управління, 

підприємств, Херсонського морехідного училища рибної промисловості. 
Постанови, специфікації, листування про будівництво Керченського холодильника і рибного порту, 

Скадовського рибзаводу (1958). 
Довідки, відомості, листування про організацію експедиції на судні «Кристал» з метою науково-

технічної допомоги рибній промисловості Албанії (1959). 
Ліквідаційні баланси моторно-риболовецьких станцій. 
Відділ матеріальних фондів, збуту та перевезень 

Звіти, довідки про постачання матеріалів, обладнання на виробництво, перевезення вантажів. 
Характеристика підприємств (1959). 

Опис 12 Управління матеріально-технічного постачання і збуту 
Справ: 45; 1957-1961 рр.  

Плановий відділ 
Титульні списки, звіти, кошториси, листування про капітальне будівництво. 
Відділ матеріальних балансів 

Переписні бланки залишків чорних і кольорових металів, пального, тари, матеріалів і виробів. 
Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, освоєння коштів на 

охорону праці, з праці і зарплати. 
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Бухгалтерсько-фінансовий відділ 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

універсальної бази, збутових контор. 

Опис 13 Об’єднаний місцевий комітет профспілки  
Справ: 63; 1957-1962 рр.  

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань місцевкому. Плани, звіти про 
роботу. 

Відомості на видачу зарплати працівникам місцевкому. 

Опис 14 Документи з особового складу 
Справ: 232; 1957-1963 рр.  

Рада народного господарства 
Накази голови, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам апарату та управлінь. 
Управління машинобудування 

Накази начальника, особові справи звільнених працівників і студентів, направлених на роботу на 
підприємства галузі, відомості нарахування зарплати працівникам.  

Управління легкої промисловості 
Накази начальника, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Управління будівництва і будівельних матеріалів 

Накази начальника, особові справи звільнених, відомості нарахування зарплати працівникам.  
Управління м’ясної і м’ясомолочної промисловості 

Накази начальника, особові справи звільнених, списки, відомості нарахування зарплати працівникам.  
Управління харчової промисловості 

Накази начальника, особові справи звільнених, списки спеціалістів, відомості нарахування зарплати 
працівникам.  

Управління рибної промисловості 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Управління автомобільної промисловості 

Накази начальника, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Управління промисловості будівельних матеріалів 

Накази начальника, особові справи звільнених, списки, відомості нарахування зарплати працівникам.  
Управління матеріально-технічного постачання і збуту 

Накази начальника, списки, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Відділ кадрів 

Постанови, розпорядження голови. Накази начальника відділу транспорту і перевезень. Постанови, 
клопотання, нагородні листи, списки про представлення працівників до державних нагород.  

Списки працівників апарату та його відділів.  
Особові справи керівників підвідомчих підприємств, звільнених працівників (є документи за 1964). 

Опис 15 Управління суднобудівної промисловості 
Справ: 120; 1957-1962 рр.  

Накази, розпорядження начальника (1959). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність, капітальне будівництво управління, центрального 

конструкторського бюро, Миколаївських суднобудівних заводів ім. 61-го Комунара, ім. Носенка, 
Севастопольського суднобудівного і судноремонтного заводу ім. Серго Орджонікідзе, Херсонського 
суднобудівного заводу. 

Опис 16 Рада народного господарства 
Справ: 25; 1957-1962 рр.  

Постанови, розпорядження голови. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність, проведення науково-дослідних і конструкторських 

робіт, капітальні вкладення. 
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Ф.Р-3268 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 53; 1958-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 53; 1958-1961 рр.  

Виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, листування про виробництво та заготівлю 
сільгосппродукції, розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва, племінну роботу, капітальне 
будівництво, підготовку кадрів механізаторів. 

Розпорядження, довідки, акти про відведення земельних ділянок під індивідуальну забудову. 

Ф.Р-3269 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 12; 1946-1948, 1950-1952 рр.  

Опис 1 
Справ: 12; 1946-1948, 1950-1952 рр.  

Постанови, рішення Херсонського райвиконкому про відкриття районного Будинку культури, 
реєстрацію пам’яток культури (1946), проведення оглядів художньої самодіяльності. 

Звіти, статистичні звіти про роботу, кошториси видатків, штатні розписи відділу, клубних установ, 
бібліотек. 

Ф.Р-3270 Виконавчий комітет Загорянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Загорянівка 
Херсонського району Херсонської області 
Справ: 76; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 76; 1944-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Особові картки депутатів (1948). 

Ф.Р-3273 Радянське господарство (радгосп) ім. Тельмана Херсонського обласного управління 
радгоспів, с. Микільське Херсонського району Херсонської області 
Справ: 179; 1941, 1944-1955, 1957-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 179; 1941, 1944-1955, 1957-1960 рр.  

Статути радгоспу (1948, 1953). 
Акт про збитки, заподіяні радгоспу в період нацистської окупації (1944). Відомості про евакуацію 

поголів’я тварин на схід СРСР у 1941 році. 
Протоколи виробничих нарад.  
Плани, звіти про виробництво сільгосппродукції, економічний стан господарства, врожайність 

культур, виконання планів здачі державі продуктів землеробства і тваринництва, зрошування земель, 
закріплення присадибних ділянок. 

Експлікація земель радгоспу (1959). Списки на відведення земельних ділянок (1960). 
Плани, звіти про фінансування капітальних вкладень, житлове будівництво. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників. Положення про оплату праці; норми 

виробітку, розцінки на види робіт. Списки, характеристики передовиків (1958). 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 
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Ф.Р-3274 Ордена Трудового Червоного Прапора свинарське радянське господарство (радгосп) 
«Інгулець» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Інгулець Херсонського району 
Херсонської області 
Справ: 153; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 153; 1943-1960 рр.  

Постанови кущових нарад директорів і спеціалістів господарств області (1947). 
Виробничо-фінансові плани. Плани розвитку рослинництва, бавовництва, тваринництва, проведення 

агротехнічних заходів, фінансування капітальних вкладень. Статистичні звіти про стан тваринництва. 
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку, розцінки на види робіт. Статистичні 

звіти з праці і зарплати.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3276 Херсонська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 167; 1945-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 167; 1945-1962 рр. 

Статистичні звіти по всіх галузях діяльності.  
Списки населених пунктів, господарств, підприємств, установ і організацій (1955), жителів (1959). 

Ф.Р-3277 Виконавчий комітет Інгулецької сільської ради депутатів трудящих, с. Інгулець 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 203; 1959-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 203; 1959-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, перепис населення 1961 року, з 
праці і зарплати. Відомості про благоустрій населених пунктів, будівництво об’єктів соціально-
культурної сфери, працевлаштування випускників шкіл, роботу товариських судів. 

Списки членів жіночої ради виконкому, вуличних комітетів. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3278 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 129; 1944-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 129; 1944-1961 рр.  

Зведені бюджети району, звіти про їх виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Відомості про мережу і контингент, штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, 

звіти, довідки про фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Звіт про виконання кошторису видатків відділу. 
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Ф.Р-3279 Планова комісія виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 70; 1954-1962, 1965-1970 рр.  

Опис 1 
Справ: 70; 1954-1962, 1965-1970 рр.  

Перспективні плани розвитку сільського господарства району. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 

району. 
Доповіді, довідки, відомості про виконання умов соцзмагань, зимівлю худоби, наявність житлового 

фонду, будівництво об’єктів соціально-культурної сфери, мережу медичних, культурно-просвітніх, 
дошкільних установ, чисельність школярів, працевлаштування молоді.  

Розрахунки чисельності працівників по галузях народного господарства.  
Списки учасників ВСГВ. 

Ф.Р-3280 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної ради 
депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 41; 1958-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 41; 1958-1961 рр.  

Накази начальника. Плани, звіти, листування про розвиток тваринництва, племінну роботу, 
капітальне будівництво в господарствах району. 

Акти про відведення земельних ділянок під індивідуальну забудову в смт Горностаївка (1959). 
Відомості нарахування зарплати працівникам.  

Ф.Р-3281 Управління сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної ради 
народних депутатів, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 435; 1943-1953, 1970-1985 рр.  

Опис 1 
Справ: 81; 1943-1953 рр.  

Накази, постанови, циркуляри Наркомзему СРСР, Міністерства тваринництва СРСР, Херсонських 
обласних виконкому, земельного відділу, управління сільського господарства. 

Плани, звіти, відомості про відновлення сільського господарства району, кредитування і матеріально-
технічне забезпечення господарств, підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, 
птахівництва, садівництва і виноградарства, селекційну роботу, ремонт сільгосптехніки, роботу МТС, 
ветеринарної служби. Листування про укрупнення господарств. 

Протоколи, виписки з протоколів загальних зборів колгоспників.  
Акт про стан колгоспу ім. Сталіна Ольгинської сільради після нацистської окупації (1944). 
Списки, подання на присвоєння звання Героя Соціалістичної праці (1951). Списки передовиків 

сільського господарства, ветеринарних працівників, учасників виставок. 
Штатні розписи, листування про норми виробітку і оплату праці колгоспників, підготовку кадрів. 
Кошториси видатків відділу, зоотехнічних пунктів і дільниць. Звіти колгоспів про фінансово-

господарську діяльність. 
Відомості про нарахування трудоднів, заяви колгоспників. 

Опис 2 
Справ: 354; 1970-1985 рр.  

Накази начальника. Протоколи засідань ради РАПО, технічної ради. 
Плани розвитку сільського господарства району. Основні показники, виробничо-фінансові плани 

колгоспів. Плани, звіти, аналізи, відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, захист рослин, 
виробництво продукції тваринництва, впровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду 
у виробництво. 

Статистичні звіти про наявність і розподіл земельного фонду по категоріях, землекористувачах і 
угіддях. Характеристики природних кормових угідь (1976).  

Плани внутрішньогосподарського землевпорядкування господарств. Акти установ та організацій на 
право користування землею. 

Генеральні плани, проекти, акти, абриси, довідки про відведення земельних ділянок під будівництво.  
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Проекти будівництва гідротехнічних протиерозійних споруд, контурно-смугової організації території 
колгоспів, кам’яних кар’єрів. Висновки про результати бурових робіт для визначення запасів вапняку в 
балці Каїрка (1975). 

Схеми, техніко-економічні розрахунки сільськогосподарського водопостачання (1971), розвитку 
внутрішньогосподарських доріг району (1984).  

Документи про інвентаризацію зрошуваних земель.  
Кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Штатні розписи, звіти колгоспів про 

фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-3282 Відділ кінофікації виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 36; 1947-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 36; 1947-1953 рр.  

Накази, постанови Херсонських обласних відділів кінофікації, культурно-просвітньої роботи. 
Протоколи виробничих нарад.  
Плани роботи відділу, експлуатації кіномережі. Відомості про відкриття районного кінотеатру в 

с. Чорнобаївка (1947), проведення громадського огляду роботи кіномережі. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Списки кінотеатрів, клубів. Паспорти кінозалів.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників і фонд зарплати. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність кінотеатрів. 

Ф.Р-3283 Горностаївська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 147; 1944-1950, 1955-1959, 1965-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 147; 1944-1950, 1955-1959, 1965-1969 рр. 

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління. Постанови правління. 
Плани, звіти, статистичні звіти про виконання планів товарообігу, наявність торговельної мережі і 

спеціалізованого торговельного обладнання, мережу і роботу закладів громадського харчування.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Листування з Херсонською облспоживспілкою про покращення сільської торгівлі, асортимент 

товарів, заготівлю сільгоспкультур, оплату праці, працевлаштування молодих спеціалістів. 
Список членів правління (1965). 
Штатні розписи, статистичні звіти про склад і рух кадрів, з праці і зарплати. Кошториси видатків, 

звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих 
товариств. 

Ф.Р-3284 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Херсонської 
районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 102; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 32; 1944-1951 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, Херсонського обласного, районного 
виконкомів, обласного дорожнього відділу. 

Накази начальника (1944-1946). 
Звіти про будівництво і ремонт доріг. Акти приймання доріг в експлуатацію. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність.  

Опис 2 
Справ: 70; 1952-1962 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. Акти приймання доріг, мостів в експлуатацію. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3287 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 60; 1950-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1950-1962 рр. 

Протоколи засідань (1953). 
Плани, звіти про розвиток сільського господарства, виробничо-фінансову діяльність господарств, 

виробництво сільгосппродукції, проведення посівних кампаній, ефективність використання зрошуваних 
земель, капітальне будівництво. Документи про проведення соцзмагань. 

Хлібофуражні баланси, кошториси видатків, звіти господарств про фінансово-господарську 
діяльність.  

Кошториси видатків комісії.  

Ф.Р-3300 Виконавчий комітет Сиваської селищної ради депутатів трудящих, смт Сиваське 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 143; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 143; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Особові картки депутатів (1947). 

Ф.Р-3301 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петрівка 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 91; 1943-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1943-1961 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3302 Виконавчий комітет Одрадівської сільської ради депутатів трудящих, с. Одрадівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 222; 1943-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 147; 1943-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Списки депутатів. 

Опис 2 
Справ: 75; 1964-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, 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. 
Документи про роботу жіночої ради, вуличних комітетів. 
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Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3303 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 94; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1944-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3304 Виконавчий комітет Попелацької сільської ради депутатів трудящих, с. Попелак 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 158; 1943-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 158; 1943-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Відомості про облаштування переселенців (1949-1950). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3305 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Артаташ» 
Міністерства радгоспів УРСР, с. Привілля Сиваського району Херсонської області 
Справ: 59; 1943-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1943-1956 рр. 

Протоколи спільних виробничих нарад з Управлінням племінних свинарських радгоспів Міністерства 
радгоспів СРСР (1951), науково-технічною радою Міністерства сільського господарства СРСР і 
Міністерства радгоспів УРСР (1956). 

Паспорт радгоспу (1944). Акти про збитки, заподіяні радгоспу в період нацистської окупації (1943-
1944, 1949). 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про розвиток господарства, підсумки сівби та збирання 

врожаю, капітальне будівництво.  
Листування про участь у ВСГВ, нагородження передовиків виробництва. Списки, нагородні листи 

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

Ф.Р-3306 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Сиваський» 
Міністерства радгоспів УРСР, с. Жовтневе Сиваського району Херсонської області 
Справ: 73; 1943-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1943-1956 рр. 

Вступний баланс, акти про збитки, заподіяні радгоспу в період нацистської окупації (1943). 
Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
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Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про збирання врожаю, проведення агромеліоративних 
робіт, розвиток тваринництва, механізацію робіт, капітальне будівництво, облаштування переселенців 
(1950). 

Списки нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 
(1947). Нагородні лиси, характеристики передовиків праці. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3308 Планова комісія виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 58; 1953-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 58; 1953-1962 рр. 

Плани, звіти, відомості про виробничо-фінансову діяльність господарств, виробництво, заготівлю та 
закупівлю сільгосппродукції, розвиток рослинництва, тваринництва, садівництва і виноградарства, 
проведення районної сільгоспвиставки (1953), лісонасадження, благоустрій населених пунктів. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Списки передовиків сільського господарства, учасників сільгоспвиставок.  
Кошториси видатків, звіти господарств про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3309 Відділ культури виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 30; 1953-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 30; 1953-1962 рр.  

Протоколи засідань ради відділу. 
Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, 

експлуатацію кіномережі. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 

Ф.Р-3310 Відділ народної освіти виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів 
трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 125; 1947-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 125; 1947-1962 рр.  

Протоколи районних нарад вчителів. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, листування про виконання закону про всеобуч, 

роботу ЗОШ, шкіл сільської молоді, інтернатів, дитсадків, позашкільних закладів; контингент, 
успішність і рух учнів; чисельність і облаштування дітей-сиріт; боротьбу з неписьменністю і 
малописьменністю; зміцнення матеріально-технічної бази шкіл; чисельність і склад педагогічних кадрів; 
з праці і зарплати.  

Тарифікаційні списки вчителів. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3311 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Сиваської 
районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 79; 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 79; 1944-1961 рр. 

Накази Херсонського обласного дорожнього відділу. 
Плани, звіти, листування про будівництво, ремонт, утримання доріг і мостів, трудову участь 

колгоспів. Акти приймання доріг в експлуатацію. 
Штатні розписи, звіти з праці і зарплати. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність.  
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Ф.Р-3312 Управління енергетичного господарства Ради народного господарства Херсонського 
економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 138; 1956-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1956-1960 рр. 

Відділ промислової енергетики 
Постанови, розпорядження, вказівки Херсонського Раднаргоспу. 
Рішення конференцій енергетиків Раднаргоспу (1960), протоколи технічних нарад енергетиків (1958), 

засідань ради новаторів. 
Перспективні плани, розрахунки, відомості, списки, листування про розвиток теплових і електричних 

навантажень на підприємства Раднаргоспу, перехід їх на газ, впровадження передових технологій, 
механізацію та автоматизацію виробничих процесів, потребу палива для підприємств Кримської області. 

Зведені та погосподарські плани, техніко-економічні показники, звіти, довідки, листування про 
виробництво та споживання промисловими підприємствами електричної і теплової енергії, калькуляції 
собівартості її виробництва, роботу електростанцій та енергомереж, економію електроенергії, 
використання невстановленого радянського та імпортного обладнання. 

Плани, титульні списки, проектні завдання, звіти, листування про капітальне будівництво, 
реконструкцію енергетичних об’єктів, газифікацію підприємств.  

Листування з ЦК Компартії України, Держпланом УРСР, Раднаргоспом про передачу Каховської 
ГЕС в підпорядкування Раднаргоспу (1958), ремонт обладнання електростанцій, роботу котельних 
установок, водозабезпечення, релейний захист мереж і підстанцій, охорону праці.  

Електробаланси, списки електростанцій Миколаївської, Херсонської областей, управлінь 
Раднаргоспу.  

Питомі норми використання електричної і теплової енергії, умовного палива; розрахунки потреб 
підприємств. 

Списки, відомості про обладнання ТЕЦ, котельних на промислових підприємствах. 
Накази, штатний розпис, кошторис управлінських видатків РЕУ «Херсоненерго» на 1960 рік. 
Звіти Миколаївського, Херсонського енергетичних комбінатів, Вознесенської і Первомайської ГЕС 

про фінансово-господарську діяльність, виконання планів капітального будівництва. 

Ф.Р-3313 Українська інспектура Державної комісії з сортовипробування бавовнику Міністерства 
бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 46; 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1949-1953 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти про роботу інспектури, Апостолівської, Арцизької, Баштанської, Бериславської, 

Будьоннівської, Варварівської, Генічеської, Іванівської, Ізмаїлівської, Каменецької, Каховської, 
Мелітопольської, Михайлівської, Нікопольської, Приморської, Скадовської, Трифонівської, Чадир-
Лунгської сортодільниць. 

Звіт про результати державного сортовипробування бавовнику за період 1940-1949 років.  
Акти відведення площ під посіви, обстеження сортоділянок. Аналізи поведінки сортів бавовнику. 

Результати оцінки технологічних якостей волокна. Договори з колгоспами, МТС про організацію 
державного сортовипробування бавовнику. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Особові листки з обліку кадрів, довідки, заяви працівників. 

Ф.Р-3314 Планова комісія виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 77; 1946-1947, 1952-1962, 1965-1970 рр.  

Опис 1 
Справ: 34; 1946-1947, 1952-1962 рр.  

Протоколи засідань комісії з контролю за дотриманням цін і правил торгівлі. 
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Плани, звіти про розвиток сільського господарства, виробничо-фінансову діяльність промислових і 
сільськогосподарських підприємств району, випуск промислової продукції, товарообіг, заготівлю 
сільгосппродукції. Документи про проведення соцзмагань. 

Опис 2 
Справ: 43; 1965-1970 рр.  

Плани роботи комісії. 
Перспективні плани розвитку народного господарства району. Розрахунки розвитку побутового 

обслуговування населення, балансу трудових ресурсів на 1966-1970 роки. 
Звіти про обсяги товарообігу. Відомості про роботу промислових підприємств, будівництво об’єктів 

соціально-культурної сфери, розподіл житлового фонду, мережу медичних, культурно-просвітніх, 
дошкільних установ, наявність кадрів, працевлаштування молоді. 

Листування про кредитування будівництва, розвиток мережі підприємств торгівлі і громадського 
харчування.  

Ф.Р-3315 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 22; 1950-1956 рр.  

Опис 1 
Справ: 22; 1950-1956 рр.  

Накази, розпорядження Херсонського обласного відділу торгівлі, листування з ним про забезпечення 
населення промисловими товарами і продуктами харчування, затвердження оптово-відпускних і 
роздрібних цін, організацію ринкової торгівлі, постачання харчів до дитбудинків, заготівлю льоду, 
розгляд заяв і скарг. 

Звіти, статистичні звіти про виконання планів товарообігу, роботу ринків.  
Акти перевірки роботи торговельних організацій (1956). 

Ф.Р-3316 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 202; 1946-1955, 1957-1962, 1964-1968 рр.  

Опис 1 
Справ: 202; 1946-1955, 1957-1962, 1964-1968 рр.  

Накази завідувача (1950). Протоколи вчительських конференцій, нарад директорів шкіл. 
Плани, довідки, доповідні записки про роботу відділу і методкабінету, виконання планів всеобучу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, довідки, відомості, листування про виконання 

закону про всеобуч; роботу ЗОШ, шкіл робітничої і сільської молоді, інтернатів, дитсадків, літніх 
майданчиків; підсумки прийому в школи; контингент, успішність і рух учнів; виробниче навчання; 
працевлаштування випускників; боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; участь в озелененні 
населених пунктів; чисельність і склад педагогічних кадрів.  

Виписки з протоколів засідань педагогічної ради про підсумки випускних іспитів. 
Плани, довідки про будівництво шкіл і дошкільних закладів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки працівників відділу, директорів, завучів шкіл, вчителів, випускників. Характеристики 

вчителів, представлених до нагородження. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3318 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 38; 1945, 1948-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1945, 1948-1956 рр. 

Накази, рішення Міністерства соціального забезпечення УРСР, листування з ним, Херсонським 
обласним відділом соціального забезпечення про недопущення переплат державних коштів, покращення 
обслуговування інвалідів війни та пенсіонерів, надання городів сім’ям загиблих військовослужбовців, 
розгляд скарг, реєстрацію штатів. 
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Звіти про виконання відповідних статей республіканського бюджету. Статистичні звіти про стан 
роботи з соціального забезпечення населення, виплату пенсій і допомоги. 

Акти обстеження матеріального стану інвалідів ВВВ, сімей військовослужбовців, дітей-сиріт (1950). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-3319 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 41; 1945-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1945-1957 рр. 

Накази начальника. 
Плани, звіти, статистичні звіти, огляди, відомості про відновлення та будівництво господарських, 

соціально-побутових, житлових об’єктів, у т. ч. будинків для переселенців, кредитування колгоспів. 
Акти приймання об’єктів в експлуатацію, відведення присадибних ділянок, технічного огляду млинів. 

Схеми планування землевпорядкування по колгоспах. Абрис, креслення землеустрою колгоспу 
ім. Калініна Олександрівської сільради (1954). 

Списки, акти, відомості про прибуття і господарське облаштування переселенців. Списки сімей, 
вибулих із колгоспів (1952). 

Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Відомості нарахування зарплати працівникам (1954).  

Ф.Р-3320 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 64; 1955-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1955-1961 рр. 

Звіти, відомості колгоспів про підсумки сівби та збирання врожаю сільгоспкультур, апробацію 
посівів, розвиток тваринництва, у т. ч. племінного, садівництва і виноградарства. 

Статистичні звіти про рух основних засобів виробництва, роботу з кадрами, з праці і зарплати. 
Кошториси видатків, звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність.  
Довідки про нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-3322 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 391; 1944-1973 рр.  

Опис 1 
Справ: 164; 1944-1962 рр.  

Розпорядження завідувача (1944).  
Зведені бюджети району, листування про їх складання і виконання. 
Звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти про їх виконання. 
Звіти про виконання кошторисів видатків відділу. 

Опис 2 
Справ: 227; 1965-1973 рр.  

Протоколи виробничих нарад.  
Плани, звіти, довідки про роботу. Документи про проведення соцзмагань. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; доповіді, розрахунки, 

пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Плани, звіти про фінансування сільгосппідприємств, акти перевірки їх фінансово-господарської 

діяльності. Звіти, довідки про проведені ревізії. 
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Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти, довідки про фінансово-
господарську діяльність, виконання кошторисів. 

Довідки, розрахунки виплати пенсій і допомоги колгоспникам. 
Штатні розписи відділу, статистичні звіти з праці і зарплати, про роботу з кадрами. Кошториси 

видатків відділу, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, плани роботи профкому. 

Ф.Р-3323 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Новотроїцької 
районної ради депутаті трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 58; 1948-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 58; 1948-1962 рр.  

Протоколи виробничих нарад. 
Плани, звіти про будівництво і ремонт доріг, трудову участь колгоспів. Акти приймання доріг в 

експлуатацію. Відомості про наявність у колгоспах працездатного населення, тяглової сили. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3324 Новотроїцька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 264; 1943-1960, 1965-1967 рр.  

Опис 1 
Справ: 191; 1943-1960 рр.  

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління.  
Плани, звіти, статистичні звіти, листування про роботу правління, наявність торговельної мережі, 

виконання планів товарообігу, розвиток мережі закладів громадського харчування, дотримання правил 
торгівлі, постачання обладнання. 

Кошториси, акти, відомості про капітальне будівництво.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки торговельних підприємств (1952, 1954), працівників спілки (1959). 
Штатні розписи, статистичні звіти про склад і рух кадрів, з праці і зарплати. Кошториси видатків, 

звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих 
товариств. 

Опис 2 
Справ: 73; 1965-1967 рр.  

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління.  
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу правління, стан торговельного і побутового 

обслуговування сільського населення, наявність торговельної мережі, виконання планів товарообігу, 
роботу закладів громадського харчування, випуск промислової продукції, будівництво магазинів за 
рахунок коштів сільгосппідприємств, виставкову діяльність, розповсюдження друкованих видань. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати. Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 
Колективний договір. 

Ф.Р-3325 Виконавчий комітет Асканіє-Нової селищної ради депутатів трудящих, смт Асканія-
Нова Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 187; 1946-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 187; 1946-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу виконкому, 
громадських комітетів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, наявність худоби в індивідуальних господарствах. Відомості 
про чисельність населення (1969). 
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Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Листування з райвиконкомом про розвиток торговельного, побутового обслуговування населення, 

благоустрій кладовищ, братських могил, будівництво житла. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати, виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, результати голосування.  
Списки, особові картки депутатів. 

Ф.Р-3327 Виконавчий комітет Володимиро-Іллінської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Володимиро- Іллінка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 221; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 221; 1944-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови (1970). Плани, 
інформації про роботу виконкому, громадських комітетів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, перепис населення (1966), 
будівництво. 

Історична довідка про населені пункти сільради (1965). 
Відомості про облаштування переселенців із союзних республік (1950), громадян, які проживали на 

території сільради в період окупації (1957), учасників ВВВ (1962). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати, виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, результати голосування.  

Ф.Р-3328 Виконавчий комітет Горностаївської, з 1962 р. Федорівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка, з 1962 р. Федорівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 159; 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 159; 1946-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу виконкому, 
громадських комітетів, жіночої ради. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Списки членів постійних комісій (1958).  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати, виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, результати голосування.  

Ф.Р-3330 Виконавчий комітет Громівської сільської ради депутатів трудящих, с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 219; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 176; 1944-1966 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, житловий фонд, стан посівів. 
Списки переселенців (1950), дітей (1960).  
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 43; 1967-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 
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Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій.  
Кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3331 Виконавчий комітет Янівської, з 1946 р. Іванівської, з 1959 р. Тавричанської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Янівка, з 1946 р. Іванівка, з 1959 р. Тавричанка Новотроїцького району 
Херсонської області 
Справ: 159; 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 159; 1943-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, перепис населення 
(1956), будівництво, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 

Списки переселенців (1950). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3332 Виконавчий комітет Захарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Захарівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 29; 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1945-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад постійних комісій. 
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3335 Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради депутатів трудящих, 
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 267; 1947-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 267; 1947-1970 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу 
виконкому, громадських комітетів. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, перепис населення (1960-1961), 
будівництво. 

Списки населених пунктів селищної ради (1957). Списки членів виконкому (1955), передовиків 
тваринництва (1960). 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування кандидатів у депутати. 

Ф.Р-3336 Виконавчий комітет Новопокровської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 228; 1943-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 228; 1943-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, будівництво, 
наявність худоби в індивідуальних господарствах. 

Відомості про кількість та благоустрій військових кладовищ і братських могил (1947), чисельність 
громадян, які проживали на території сільради в період нацистської окупації (1959). Листування з 
учасником ВВВ Кузнєцовим про вшанування пам’яті визволителів сільської ради (1959). 
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Списки працівників виконкому, жителів сіл (1947), інвалідів ВВВ (1945), переселенців із Рівненської 
області (1950), активу (1955), спеціалістів, членів громадських організацій (1964). 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3337 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 24; 1945-1947, 1950-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1945-1947, 1950-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Відомості про чисельність населення по колгоспах (1946). Відомості, списки, листування про 

облаштування переселенців із західних областей України (1951, 1953).  
Характеристики колгоспників, представлених до нагородження медаллю «За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3339 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 42; 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1943-1954 рр. 

Рішення Новотроїцького райвиконкому. 
Протоколи засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи сходів 

громадян. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад населення, будівництво житла. 
Акти розділу майна (1951). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати. 

Ф.Р-3340 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 167; 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 167; 1943-1967 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, кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, 
наявність кадрів. 

Відомості про проведення у населення (1943-1944), облік та благоустрій військових поховань (1946- 
1947), надання матеріальної допомоги багатодітним матерям. 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3341 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 448; 1943-1964 рр.  

Опис 1 
Справ: 448; 1943-1964 рр.  

Будьоннівська, з 1955 р. Павлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Новомихайлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Книга розрахунків з колгоспниками (1947). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Одрадівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий колос»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Радянська праця»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовий прогрес»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Павлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946, 
1948). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. 16-річчя Жовтня  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Петрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Оборона країни»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Ілліча»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність за 
1943-1944 роки. 

Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до Всесвітньої революції»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Відомості обліку трудоднів (1950). 
Попелацька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність за 
1943-1944 роки. 

Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Маяк»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність за 
1943-1944 роки. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
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. Петровського  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сиваська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «14 років РСЧА» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність за 
1943-1944 роки. 

Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева революція»  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіти про фінансово-господарську діяльність за 

1943-1944 роки. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Паризька комуна»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Відомості обліку трудоднів (1957). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Південна Україна»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Південний степ»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Трудова Україна»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 
1943 рік. Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХI з’їзду КПРС  
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного, з 1957 р. «Іскра»  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Відомості обліку трудоднів (1953). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова, з 1950 р. ім. Ворошилова, з 1958 р. «Дружба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-3343 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Сиваш» Генічеського територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Сивашівка Новотроїцького району Херсонської 
області 
Справ: 194; 1940, 1943-1970 рр.  

Опис 1 
Справ: 1; 1940 р.  

Звіт про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 193; 1943-1970 рр. 

Акти про збитки, заподіяні радгоспу в період нацистської окупації (1943).  
Положення про радгосп (1944). 
Протоколи виробничих нарад.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи виробництва і заготівлі 

сільгосппродукції, виконання агротехнічних робіт, стан тваринництва, фінансування капітальних 
вкладень.  

Технологічні картки відділень радгоспу. 
Документи про проведення соцзмагань. 
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Штатні розписи. Положення про оплату праці.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому. Колективні договори. Звіти про 

роботу робіткому. 

Ф.Р-3347 Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного управління 
радгоспів, с. Щербинівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 48; 1943-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1943-1955 рр. 

Протоколи виробничих нарад.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про проведення агромеліоративних, польових, лісових 

робіт, підсумки сівби та збирання врожаю, розведення великої рогатої худоби, фінансування 
капітальних вкладень.  

Баланси, акти про укрупнення колгоспів ім. 8 Березня, ім. Леніна, ім. Молотова (1950). 
Листування про пільги для переселенців, їх списки, анкети, заяви, характеристики (1951-1952). 
Списки працівників, представлених до нагородження, учасників ВСГВ. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3348 Радянське господарство (радгосп) ім. Фрунзе Каховського спеціалізованого тресту 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Василівка Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 260; 1944-1970 рр.  

Опис 1 
Справ: 260; 1944-1970 рр.  

Накази, інструкції Міністерства радгоспів СРСР, тресту «Головкаракуль» (є документи за 1940, 
1942). 

Протоколи виробничих нарад, засідань економічної ради.  
Основні показники, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, доповіді, 

довідки, відомості про розвиток тваринництва, рослинництва, садівництва, виноградарства, 
лісорозведення, інвентаризацію садів, врожайність культур, вирощування овочів, використання 
земельних угідь, агромеліорацію, обстеження природних кормових угідь, бонітування і штучне 
запліднення великої рогатої худоби, боротьбу зі шкідниками, впровадження винаходів і рацпропозицій, 
роботу зоотехнічних курсів. 

Паспорти полів. Акти, аналізи апробації насіння. 
Титульні списки по капітальному будівництву. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. Довідки, 

відомості про спорудження житла для переселенців. 
Списки передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому. Колективні договори. Документи 

про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3351 Радянське господарство (радгосп) «Сиваський борець» Генічеського територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Подове Новотроїцького району Херсонської 
області 
Справ: 385; 1943-1967 рр.  

Опис 1 
Справ: 307; 1943-1967 рр.  

Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про виконання 
держзамовлень на сільгосппродукцію, розвиток тваринництва, рослинництва, садівництва, 
агролісомеліоративну роботу, бонітування великої рогатої худоби, надої молока, проведення 
ветеринарних заходів, наявність вантажного автотранспорту. Листування про проведення посівних 
кампаній, підготовку сільгосптехніки. 

Плани заходів з підвищення врожайності культур. Акти, аналізи апробації насіння.  
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Плани, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію, передачі 
житлових будинків та надвірних прибудов.  

Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. Положення про оплату праці; норми виробітку. Списки 

спеціалістів (1959). Характеристика кращого свинаря радгоспу Страха С. П. (1960). 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому, комісії з соціального 

страхування. Колективні договори.  
Плани, звіти про роботу робіткому, бібліотеки, клубу, кінообслуговування населення.  
Статистичні звіти про членів профспілки.  
Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і 
заготівель  
Справ: 78; 1955-1967 рр.  

Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому, комісії з соціального страхування. Колективні 
договори.  

Плани, звіти про роботу робіткому, бібліотеки, клубу, кінообслуговування населення.  
Статистичні звіти про склад членів профспілки.  
Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3352 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 240; 1944-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 240; 1944-1961 рр.  

Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; доповіді, розрахунки, 
пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 

Звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Відомості про мережу і контингент, штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, 

звіти, довідки про фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Статистичні звіти про чисельність, стать, вік, стаж працівників. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3353 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Каланчацької районної ради 
депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 10; 1944-1950 рр.  

Опис 1 
Справ: 10; 1944-1950 рр.  

Плани, звіти, довідки про виконання бюджету соціального забезпечення, виплати пенсій з союзного і 
місцевого бюджетів, допомогу багатодітним і одиноким матерям. 

Списки на виплату пенсій інвалідам праці (1949). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3356 Плановий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 85; 1946-1951, 1953-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 85; 1946-1951, 1953-1961 рр.  

Перспективні плани розвитку сільського господарства району. Плани, звіти, відомості, листування 
про економічний розвиток району, роботу промислових і сільськогосподарських підприємств, 
виконання планів держзамовлень, обсяги товарообігу, наявність посівних площ, зрошуваних земель і 
водних ресурсів, створення насіннєвих страхових фондів, вирощування кукурудзи, насадження садів і 
виноградників, племінну справу, наявність та використання потужностей млинів, будівництво об’єктів 
сільськогосподарського призначення і соціально-культурної сфери, забезпеченість підприємств і 
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населення паливно-мастильними матеріалами, мережу медичних, культурно-просвітніх і дошкільних 
установ, навчально-виховну роботу в школах, працевлаштування молоді, благоустрій і озеленення 
населених пунктів. Статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці і зарплати.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Рішення, план, розрахунки до проекту реконструкції с. Каланчак (1946). 
Акт, довідки про розукрупнення колгоспу ім. Леніна (1961). 
Списки учасників ВСГВ (1954). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3359 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної ради 
депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 46; 1957-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 38; 1957-1961 рр.  

Плани розвитку сільського господарства по колгоспах району. Основні показники, виробничо-
фінансові плани колгоспів. Звіти, довідки, відомості про підсумки сівби, боротьбу зі шкідниками 
культур, розвиток тваринництва.  

Ати про організацію та реєстрацію племінних ферм, бонітування великої рогатої худоби, овець і 
свиней. 

Опис 2 
Справ: 8; 1959-1960 рр.  

Звіти про будівництво тваринницьких, культурно-побутових, житлових об’єктів. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-3360 Відділ кінофікації виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 9; 1946-1949, 1951-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 9; 1946-1949, 1951-1953 рр.  

Протоколи виробничих нарад. Плани експлуатації кіномережі на 1948 рік. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3363 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 139; 1948-1963 рр.  

Опис 1 
Справ: 139; 1948-1963 рр.  

Протоколи районних нарад вчителів. 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, відомості, листування про виконання закону 

про всеобуч; роботу ЗОШ, шкіл сільської молоді, дитсадків, районного Палацу піонерів, піонерського 
табору; контингент, успішність і рух учнів; виробниче навчання; працевлаштування випускників; 
чисельність і облаштування дітей-сиріт; боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; чисельність і 
склад педагогічних кадрів; з праці і зарплати.  

Списки, тарифікаційні списки вчителів. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3364 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Каланчацької 
районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 62; 1944-1955, 1957-1961 рр.  

Опис 1 
Справ: 62; 1944-1955, 1957-1961 рр.  

Накази, постанови Херсонського обласного дорожнього відділу. Накази начальника. 
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Плани, звіти, листування про будівництво, ремонт, озеленення доріг. Акти приймання доріг в 
експлуатацію. Відомості про мережу доріг. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Відомості нарахування зарплати працівникам (1948). 

Ф.Р-3366 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної ради 
депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 13; 1951-1953 рр.  

Опис 1 
Справ: 13; 1951-1953 рр.  

Накази начальника.  
Плани розвитку сільського господарства району. Плани, звіти про розвиток агрономії, тваринництва, 

впровадження передового досвіду у виробництво. 
Акти апробації сільгоспкультур, обстеження угідь на зараженість карантинними бур’янами. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3376 Каланчацька районна редакція газети «Червоний Перекоп», орган Каланчацького 
районного комітету КП(б) України і виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 29; 1945-1962 рр.  

Опис 1 
Справ: 29; 1945-1962 рр.  

Накази по редакції.  
Плани, звіти, листування про виконання виробничих показників. 
Відомості про технічне обладнання. 
Штатні розписи, кошториси видатків, баланси, звіти про фінансово-гсоподарську діяльність. 

Ф.Р-3378 Журналісти і письменники Херсонщини 
Справ: 1157; 1882-2013 рр. 

Опис 1 Білоконь Никифор Григорович (1909-1975), письменник 
Справ: 51; 1929-1975 рр. 

Рукописи повістей, драм, оповідань, поем, віршів. Списки творів. 
Листування з Загребельним П. А., Ковінькою О. І., Смоличем Ю. К., Шушкевичем С. П. та ін. 
Автобіографії, анкети, почесні грамоти, телеграми, листи на честь 60-річчя. 
Спогади Білоконя Н. Г., учасників підпільних груп м. Херсон та області. 
Фотографії Білоконя Н. Г. індивідуальні та у групах, сцен зі спектаклів.  
Рецензії, відгуки на твори. 

Опис 2 Якименко Віра Павлівна (1922), член Спілки журналістів СРСР 
Справ: 35; 1924, 1950-1999 рр. 

Плани-проспекти, рукописи книг Якименко В. П. та у співавторстві, нариси, статті, нотатки, сценарії 
документальних кінофільмів, радіопередач, свят, вечорів, присвячених військово-патріотичній тематиці, 
ювілейним і пам’ятним датам, видатним херсонцям, діяльності Леніна В. І.  

Рукописи з авторською правкою, верстки «Книг Пам’яті» Великолепетиського, Іванівського районів. 
Документи про роботу Якименко В. П. у Херсонський обласних організаціях Товариств «Знання» та 

охорони пам’яток історії та культури, держархіві Херсонської області, участь у громадсько-політичних 
заходах. 

Листи, звернення громадян. 
Автобіографія, анкети. 
Документи, зібрані Якименко В. П. про траурний церемоніал поховання останків Невідомого солдата 

у Херсоні (1967), закриття музею історії комсомолу Херсонської області (1988).  
Фотографії Якименко В. П. індивідуальні та у групах, з видами визначних місць Херсонської області. 
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Опис 3 Кир’ян Павло Павлович (1904-1972), член Спілки журналістів УРСР 
Справ: 10; 1954, 1958-1968 рр. 

Нариси, статті про херсонців – Героїв Радянського Союзу, командувача Таманською армією 
Матвєєва І. І. Рецензія на книгу Горлова В. П. «Героїчний похід» (1967). 

Листування з ветеранами окремої Кримської бригади про її формування у Херсоні. 
Анкета, копія диплома про закінчення ВПШ при ЦК КПРС, документи про відзначення 60-річчя. 
Історична довідка про м. Херсон. Спогади учасника розвідувального загону про бойові дії в 

Ушкальських плавнях на Херсонщині у 1943 році.  

Опис 4 Вірлич Август Ернестович (1931), краєзнавець, журналіст 
Справ: 199; 1954-2000 рр. 

Нариси, статті, методичні розробки, тексти виступів, лекцій, теле- і радіопередач, сценарії про 
учасників Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, участь жінок у ВВВ, відкриття пам’ятника 
Блюхеру В. К. у м. Каховка, з історії комсомолу, заповідники і туристичні маршрути на території 
Херсонської області. Історична довідка про роботу Головного нейрохірургічного сортувального 
госпіталю в роки ВВВ. 

Верстка тому «Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область» з правкою Вірлича А. Е. 
Списки пам’ятників археології, історії, мистецтва і архітектури на території області. Документи про 

встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, художньо-декоративних виробів. 
Путівники по Херсону, Асканії-Новій, Генічеську, Голій Пристані, музеям, пам’ятним місцям, 

туристичним маршрутам. Тексти підписів до кадрів діафільму «Херсонська фортеця» (1967). Фотонарис 
«По Нижньому Дніпру» (1972). Довідник «Пам’ятники природи Херсонської області» (1982).  

Збірник документів і матеріалів «Роки боротьби і перемоги» (1980). 
Рецензії на рукописи книг з історії населених пунктів області, путівники, нариси, лекції, каталог 

значків і медалей до 200-річчя м. Херсон, альманах «Забуттю не підлягає», книги «Останній сталінський 
удар» (1997). 

Літературний запис спогадів Героя Соціалістичної праці Моторного Д. К. 
Постанови, плани, звіти, довідки, відомості про роботу Херсонської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, музею Леніна В. І. при Херсонському 
міському Палаці піонерів і школярів. Доповідна записка про покращення матеріальної бази 
Херсонського краєзнавчого музею (1982). Статут, доповідь, статті про роботу товариства «Меморіал» 
(1990). 

Передвиборча програма, протоколи, повідомлення про участь Вірлича А. Е. у виборах народних 
депутатів УРСР (1990). 

Листування з учасниками Громадянської і Великої Вітчизняної воєн, політв’язнями, видатними 
особами Херсонщини та людьми, які їх знали, краєзнавцями; з видавництвами і редакціями газет про 
публікацію робіт. 

Автобіографія, посвідчення, мандати, запрошення, почесні грамоти. 
Вирізки з газет з історії Херсонщини. 
Документи про обговорення Конституції України в Херсонській області (1994). Статути, постанови, 

заяви, вирізки з газет про роботу обласних організацій Демократичної партії України, Комуністичної 
партії України, Ліберальної партії України, Міжрегіонального блоку реформ, Народного Руху України, 
Народно-демократичної партії України, Партії демократичного відродження України, Партії зелених 
України, Селянської партії України, Української республіканської партії, Українського об’єднання 
демократичних сил Херсонщини, УНА-УНСО, Християнсько-демократичної партії України, товариства 
«Просвіта», німецького товариства «Відергебурт» (1990-і). 

Список книг бібліотеки Вірлича А. Е. з автографами авторів. 
Фотографії Вірлича А. Е. індивідуальні та у групах, у т. ч. із братом і Будьонним С. М.; з видами 

заповідних зон області. 
Спогади Фортус М. О. про батька Вірлича А. Е. – угорського інтернаціоналіста Вірлича Е. С. 

Опис 5 Автомонов Олег Іванович (1903-1981), журналіст 
Справ: 9; 1930-1968, 1970, 1974-1986 рр. 

Рукопис автобіографічної повісті «Магістралі мого життя» (1970). Нариси, статті, фельєтони 
сільськогосподарської тематики. Спогади.  

Листування з Автомоновим П. К. 
Характеристики, посвідчення, довідки.  
Фотографія Автомонова О. І. з дружиною. 
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Опис 6 Файнштейн Давид Ілліч (Ізраїлевич) (1921-2008), журналіст 
Справ: 110; 1943-1987 рр. 

Нариси, статті, новели, вірші, тексти виступів, репортажі, сценарії історико-краєзнавчої тематики. 
Звіт про роботу редакції обласної газети «Наддніпрянська правда» за 1966 рік. 
Листування з друзями і колегами про літературну і журналістську діяльність; з видавництвами про 

публікацію робіт. 
Особова справа, автобіографія, посвідчення, почесні грамоти Файнштейна Д. І. 
Вирізки з газет, спогади очевидців, листування про утворення і розвиток населених пунктів СРСР з 

топонімами «Таврійський» і «Херсонський», розшук учасників Громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, встановлення зв’язків з рідними загиблих на фронтах. 

Довідка про бойовий шлях 141-ї Київської стрілецької дивізії (1977). 
Документи про радянсько-болгарську дружбу, дружні зв’язки і соцзмагання між Генічеським 

районом Херсонської області і Махарадзевським районом Грузинської РСР. Анкети керівників, 
передовиків колгоспів і радгоспів Генічеського району (1969). 

Фотографії Файнштейна Д. І. індивідуальні та у групах, розвідниці Фортус М. О. 

Опис 8 Дрозд Алевтина Іванівна (1917-1996), поетеса, член Спілки письменників УРСР 
Справ: 4; 1939-1981 рр. 

Нариси, збірки віршів. 
Проспекти, запрошення, листування з колегами про літературну діяльність.  
Фотографії Дрозд А. І. індивідуальні та у групах. 

Опис 9 Цитрон Олександр Абрамович (1945), краєзнавець, журналіст 
Справ: 119; 1973-1991 рр. 

Статті про учасників Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, які брали участь у боях на 
Херсонщині.  

Укладені Цитроном О. А. альбоми зі статтями, вирізками з газет, листами, фотографіями, у т. ч. про 
українських, російських і радянських поетів та письменників, історію Дунайської військової флотилії, 
Херсонської авіашколи, арктичні експедиції Шпаро Д. І. та Русанова В. О. 

Алфавітні картки учасників Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, які брали участь у боях на 
Херсонщині. 

Листи Цитрону О. А. від музеїв, редакцій газет, ветеранів Громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, родичів загиблих, червоних слідопитів про розшук зниклих безвісти, виявлення військових 
поховань на території СРСР. 

Опис 10 Красніченко-Дар’ял Михайло Герасимович (1899), член Спілки журналістів СРСР 
Справ: 2; 1920-1979 рр. 

Статті, тексти радіопередач про Петрусенко О. А., заповідник «Асканія-Нова», 100-річчя 
Херсонського сільськогосподарського інституту. Спогади про Херсонщину у 1920-1930-ті роки.  

Особисті документи. 

Опис 11 Косянчук Сергій Володимирович (1964), журналіст 
Справ: 5; 1910-1911, 1916, 1981, 1986-1989 рр. 

Стаття, текст радіопередачі про барона Фальц-Фейна Е. О. Проспект про заповідник «Асканія-Нова» 
(1981). 

Копія шлюбного свідоцтва Фальц-Фейна О. Е. і Єпанчиної В. М. (1910). Відомості про родовід 
Фальц-Фейнів. 

Фоторепродукції портрета Фальц-Фейна Ф. Е., родинного маєтку в с. Гаврилівка Херсонського 
повіту, пам’ятного знаку Суворову О. В. в Ліхтенштейні (1916). 

Опис 12 Касьянов Микола Устимович (1926), поет 
Справ: 27; 1950-1990 рр. 

Рукописи віршів. 
Переклад віршів Кацева А. Л. з івриту.  
Листування з Борисом Польовим, Сельвінським І. Л., видавництвами і редакціями газет про 

публікацію творів. 
Автобіографія, трудові договори. 
Фотографії Касьянова М. У. індивідуальні та у групах. 
Рецензії, статті про творчість Касьянова М. У. 
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Опис 13 Каляка Микола Михайлович (1929), письменник 
Справ: 10; 1948-1990 рр. 

Рукописи повістей, п’єс, оповідань, віршів. Статті, опубліковані в періодичній пресі.  
Листування з видавництвами і редакціями газет про публікацію творів.  
Біографія, посвідчення, мандати, запрошення, почесні грамоти. 
Фотографії Каляки М. М. індивідуальні та у групах. 

Опис 14 Боянжу Марк Оз’ясович (1929-1995), поет 
Справ: 25; 1952-1994 рр. 

Рукописи, списки віршів. Статті, опубліковані в періодичній пресі. Пісенники з піснями на слова 
Боянжу М. О.  

Програми, афіші фестивалів, концертів, спектаклів, вечорів, конкурсів за участю Боянжу М. О.  
Листування з колегами про літературну діяльність, з редакціями газет і журналів про публікацію 

творів.  
Автобіографія, дипломи, посвідчення, дипломи, почесні грамоти, запрошення.  
Фотографії Боянжу М. О. індивідуальні та у групах. 
Рецензії, статті про творчість Боянжу М. О. 

Опис 15 Шевченко Василь Никанорович (Василь Луб’янський) (1926-1998), поет, письменник, член 
Спілки журналістів СРСР 
Справ: 22; 1959-1994 рр. 

Рукописи повісті «Про що співають солов’ї» (1992), віршів, оповідання, фельєтону. Вірші, статті, 
опубліковані в періодичній пресі. Ноти пісень на слова Шевченка В. Н. 

Переклади віршів Данчевої Н. з болгарської. 
Програми вечорів за участю Шевченка В. Н. 
Договори, листування з видавництвами і редакціями газет про публікацію творів. Листування з 

членами Спілки письменників СРСР, композитором Ульяновим В. 
Автобіографія, характеристики, посвідчення, мандати, кореспондентський квиток. 
Спецвипуск збірника літературного клубу «Еллінг» Херсонського суднобудівного виробничого 

об’єднання (1991). 
Фотографії Шевченка В. Н. індивідуальні та у групах, у т. ч. із херсонськими письменниками. 
Рецензії, статті про творчість Шевченка В. Н. 

Опис 16 Плоткіна Ізабелла Семенівна (1928), поетеса 
Справ: 8; 1959-1989 рр. 

Рукописи віршів. Вірші, статті, опубліковані в періодичній пресі. Рецензії.  
Програми вечорів за участю Плоткіної І. С. 
Договори, листування з видавництвами про публікацію творів.  
Автобіографія, характеристика, посвідчення, почесні грамоти, запрошення.  
Фотографії Плоткіної І. С. індивідуальні та у групах. 

Опис 17 Євса Андрій Іванович (1927), перекладач, член Національної спілки письменників України 
Справ: 28; 1944-2003 рр. 

Рукописи перекладів творів англомовних та німецькомовних авторів. Списки опублікованих 
перекладів. 

Автобіографія, атестат зрілості, копії наказів про службову і громадську діяльність, копія трудової 
книжки, посвідчення, характеристики, подяки, грамоти, вітання. 

Фотографії Євси А. І. індивідуальні та у групах, у т. ч. із Хрущовим М. С. у м. Нова Каховка (1957), 
під час закордонних поїздок. 

Статті про життя і творчість Євси А. І. 

Опис 18 Кулик Валерій Павлович (1948), поет, журналіст 
Справ: 44; 1961-2001 рр. 

Рукописи віршів, незавершеного роману «Звезда заветная», новел, нарисів, сценаріїв телепередач та 
засідань літературно-мистецького клубу «Степова арфа». Вірші, опубліковані в періодичній пресі та 
поетичних збірниках. Переклади віршів з російської, киргизької, інгушської. 

Листування з видавництвами і редакціями газет про публікацію творів. 
Автобіографія, почесні грамоти, вітання. 
Фотографії Кулика В. П. індивідуальні та у групах. 
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Рецензії на рукописи Кулика В. П. 
Книги херсонських письменників Куліша Л. П., Любомської О. І. з дарчими написами. 

Опис 19 Стариков Іван Терентійович (1922-2005), письменник, Почесний громадянин м. Скадовськ 
Справ: 40; 1930-1992 рр. 

Опубліковані романи, повісті, біографічні нариси, статті, вірші. Чернетки нарисів. 
Малюнки, ескізи Старикова І. Т. 
Видавничі договори. 
Листування з колегами про літературну діяльність. 
Автобіографія, членські квитки, посвідчення, довідки, почесні грамоти, вітання. 
Фотографії Старикова І. Т. індивідуальні та у групах, у т. ч. із Башем Я. В., Вороньком П. М., 

Гончаром О. Т. 

Опис 20 Дубовик Едуард Панасович (1938-1996), Заслужений журналіст УРСР 
Справ: 150; 1955-1995 рр. 

Рукописи повістей, оповідань, нарисів, віршів. Телетайпограми, вирізки з газет з опублікованими 
творами. 

Стенограми бесід, інтерв’ю. Записні книжки з чернетками творів, робочі блокноти. Документи про 
журналістські розслідування скарг читачів газети «Радянська Україна» (1983-1988).  

Документи про участь Дубовика Е. П. у виборах до Верховної Ради УРСР як кандидата у народні 
депутати (1990), його роботу як уповноваженого кандидата у Президенти України Кравчука Л. М. (1991, 
1994). 

Договори, листування з видавництвами і редакціями газет про публікацію творів. 
Листування з членами сім’ї, колегами. 
Телеграми, листівки, пам’ятні адреси на честь 50-річчя. 
Зібрані Дубовиком Е. П. статті, довідки про проживання кримських татар на Півдні України, 

вирощування антилоп канна і овець у заповіднику «Асканія-Нова»; історико-культурні відомості про 
зарубіжні країни. 

Дружні шаржі, фотографії Дубовика Е. П. індивідуальні та у групах, у т. ч. у складі делегації з 
м. Генічеськ під час перебування у Махарадзевському районі Грузинської РСР (1987). 

Відгуки на статті Дубовика Е. П. 

Опис 21 Цурікова Лідія Євгенівна (1922-2002), член Національної спілки журналістів України 
Справ: 45; 1916-2002 рр. 

Рукописи статей, оповідань. Тези доповідей на науково-практичних конференціях. 
Рукописи з авторською правкою «Книг Пам’яті» міст Херсон і Нова Каховка, Великолепетиського 

району. 
Листи Цуріковій Л. Є. від батька – Сервулі Є. В., однополчан, істориків, друзів із Болгарії. 
Особова справа, партійний квиток, посвідчення, почесні грамоти, вітання. 
Зібрані Цуріковою Л. Є. плакати військово-патріотичної тематики, список бойового складу                

3-го і 4-го Українських фронтів, буклети про Болгарію. 
Фотографії Цурікової Л. Є. індивідуальні та у групах. 
Статті про бойовий і творчий шлях Цурікової Л. Є. 

Опис 22 Стадник Михайло Григорович (1914-1993), письменник, член Спілки журналістів України 
Справ: 24; 1936-1991 рр. 

Рукописи роману «Земля у вогні» (1952), драм, кіноповістей, повістей, оповідань, нарисів. Вирізки з 
газет з опублікованими творами. 

Членські квитки, посвідчення, довідки про поранення, інвалідність.  
Спогади. 
Фотографії Стадника М. Г. індивідуальні та у групах. 
Афіші, програми спектаклів, ювілейні буклети театрів, що ставили п’єси Стадника М. Г.  

Опис 24 Гайдай Іван Іванович (1923-2005), член НаціональнихсСпілок письменників і журналістів 
України 
Справ: 32, 1945-1994 рр. 

Рукописи гуморесок, оповідань, новел. 
Договори, листування з видавництвами і редакціями газет про публікацію творів, з колегами про 

літературну діяльність. 
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Біографія, довідки, дипломи, почесні грамоти, вітання. 
Фотографії Гайдая І. І. індивідуальні та у групах, у т. ч. із Гончаром О. Т., Федоровим О. Ф. 
Рецензії, відгуки на твори Гайдая І. І.  

Опис 25 Василенко Микола Олександрович (1924), член Національної спілки письменників України 
Справ: 68; 1882-2002 рр. 

Рукописи повісті «Лаодіка» (1952), історичного роману «Уламки імперії» (2002), поем, віршів. 
Збірники, вирізки з газет з опублікованими творами. 

Переклади віршів з англійської, болгарської, карачаївської, чеченської. 
Програми, афіші вечорів за участю Василенка М. О. 
Рецензії, літературні розвідки про творчість письменників і поетів.  
Заява, рекомендація, рішення про прийом Василенка М. О. до Спілки письменників України (1993). 
Договори, листування з видавництвами про публікацію творів.  
Документи про виробничу діяльність Василенка М. О. на Херсонському текстильному комбінаті, 

винзаводі, РЕУ «Херсоненерго». 
Запрошення, мандати, тези виступів Василенка М. О. на ІІ Всесвітньому конгресі українських 

політв’язнів, ІІІ Всесвітньому форумі українців, конференціях, зборах. 
Листування з членами сім’ї, друзями, колишніми політв’язнями, письменниками, поетами, у т. ч. із 

Рильським М. Т., Славутичем Я., з членами групи «Американці в обороні людських прав в Україні». 
Автобіографія, особисті документи про освіту, перебування в концтаборі в Комі АРСР. Дипломи, 

грамоти. 
Спогади. Записні книжки періоду ув’язнення у концтаборі (1947-1955). 
Портрети, шаржі, фотографії Василенка М. О. індивідуальні та у групах, членів сім’ї. 
Рецензії, статті про творчість Василенка М. О. 
Особисті документи членів сім’ї. 

Опис 26 Сич Алла Яківна (1929), член Національної спілки журналістів України 
Справ: 25; 1946-2005 рр. 

Рукописи, газети з опублікованими статтями, нарисами, інтерв’ю. 
Листи Сич А. Я. від поетів, письменників, митців та ін. 
Автобіографія. 
Текст виступу-спогадів з нагоди 80-річчя газети «Наддніпрянська правда» (1997). 
Зібрані Сич А. Я. вірші вірменського поета Абрамяна В. Г.; каталоги виставок художників 

Богаєвського К. Ф. і Курнакова Г. В.; ескіз портрета Курнакова Г. В.; листівки, фоторепродукції картин; 
фотографії художників, болгарських журналістів і співаків. 

Дарчі написи Абрамяна В. Г., Бровченка В. Я., Давидова М. Й., сім’ї Сухомлинського В. О. 
Фотографії Сич А. Я. індивідуальні та у групах, у т. ч. із Гончаром О. Т., Курнаковим Г. В., 

Фортус М. О. 

Опис 27 Москаленко Віталій Афанасійович (1946), член Національної спілки журналістів України 
Справ: 47; 1913-2008 рр. 

Рукописи віршів, газети з опублікованими статтями, фоторепортажами. Фотографії, зібрані 
Москаленком В. А. для статей і репортажів (переважно м. Херсон і його жителі). 

Записні книжки, щоденники. 
Аудіозаписи пісень у виконанні Москаленка В. А. 
Випуски газет «Громада» (Чернігів) (1989-1995), «Херсонские ведомости» (1997-1998) під 

редагуванням Москаленка В. А.  
Листування з членами сім’ї, друзями. Автобіографічний нарис. Дипломи, свідоцтва, посвідчення. 

Шарж, фотографії Москаленка В. А. індивідуальні та у групах. 
Особисті документи батьків – ветеранів ВВВ Москаленка А. О. і Москаленко К. І., фотоальбом 

сестри – Москаленко Л. А. 

Опис 28 Євстаф’єва Ірина Анатоліївна (1954), член Національної спілки журналістів України 
Справ: 17; 1905-2013 рр. 

Статті в періодичні пресі, тексти радіопередач. 
Автобіографія, особисті документи. 
Книги з дарчими написами. 
Фотографії Євстаф’євої І. А. індивідуальні та у групах. 
Особисті документи родички – Чалої З. 
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Ф.Р-3384 Районна інспектура ЦСУ СРСР Високопільського району Херсонського обласного 
статистичного управління, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 169; 1944-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 169; 1944-1955 рр. 

Звіти про роботу інспектури, доповідні записки про роботу районних інспекторів. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти по всіх галузях діяльності.  
Схематична карта району (1954). 
Штатний розпис, кошторис видатків на 1954 рік. 

Ф.Р-3385 Відділ народної освіти виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів 
трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 49; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1946-1959 рр. 

Накази завідувача (1950-1959). Протоколи засідань ради відділу (1958). 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про виконання закону про 

всеобуч; роботу ЗОШ, дитсадків, літніх майданчиків, піонерських таборів; підсумки прийому в школи; 
контингент, успішність і рух учнів; боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; матеріальну базу 
закладів народної освіти; участь в озелененні населених пунктів.  

Ф.Р-3386 Фінансовий відділ виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів 
трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 74; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 74; 1944-1960 рр. 

Накази Міністерств фінансів СРСР і УРСР, Херсонського облфінвідділу. 
Зведені бюджети району; звіти, листування про виконання місцевих бюджетів.  
Звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Опис майна, залишеного переселенцями у Польщі (1946), фінансові документи про розрахунки з 

переселенцями (1954). 

Ф.Р-3387 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Високопільської районної 
ради депутатів трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 7; 1947-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1947-1950 рр. 

Звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек.  
Облікові картки пам’яток історії та культури (1950). 
Договори про соцзмагання між Високопільським та Нововоронцовським райвідділами кінофікації. 
Штатні розписи на 1947-1948 роки, кошториси видатків відділу, клубних установ, бібліотек на 

1947 рік. 

Ф.Р-3388 Відділ кінофікації виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів 
трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 10; 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1946-1949 рр. 

Накази Херсонського обласного управління кінофікації, листування з ним про підготовку кадрів 
кіномеханіків. 

Плани, звіти про експлуатацію кіномережі. 
Паспорт Високопільського кінотеатру. 



 109

Ф.Р-3389 Високопільська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 27; 1946-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1946-1949 рр. 

Протокол засідання правління, керівників сільських споживчих товариств. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3390 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Високопільської районної ради депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району 
Херсонської області 
Справ: 19; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1946-1959 рр. 

Накази, розпорядження Головного дорожнього управління при Раді Міністрів УРСР, Херсонського 
обласного дорожнього відділу. 

Протоколи загальних зборів. 
Плани, кошториси, звіти, листування про будівництво, ремонт доріг і мостів, рух будматеріалів. Акти 

приймання виконаних ремонтних робіт.  
Списки населених пунктів, що повинні відбувати трудові відробітки. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про наявність автомобільних доріг місцевого значення, житлового фонду, 

чисельність працівників і фонд зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3391 Високопільське експлуатаційне відділення «Сільенерго» Херсонської обласної контори 
«Сільенерго», смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 
Справ: 10; 1958-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1958-1960 рр. 

Промфінплани, статистичні звіти, листування про виробничу діяльність. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3394 Виконавчий комітет Нововознесенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововознесенське Високопільського району Херсонської області 
Справ: 40; 1950-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1950-1955 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, будівництво, наявність худоби 

в індивідуальних господарствах. 
План будівлі Нововознесенської семирічної школи (1952). 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
 



 110 

Ф.Р-3395 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Високопільського району Херсонської області 
Справ: 24; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Звіти депутатів перед виборцями.. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3396 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 7; 1948-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1948-1949 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. План роботи виконкому на 1949 рік, довідки про роботу 
постійних комісій. Протоколи сходів громадян. 

Бюджет на 1949 рік. 

Ф.Р-3397 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Шестірня 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 28; 1948-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1948-1952 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, довідки про роботу. Документи про проведення 
соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети. 

Ф.Р-3398 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущовка 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 49; 1945-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1945-1955 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, 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. 

Документи про соціальне забезпечення багатодітних матерів.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3399 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Високопільського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 241; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 241; 1944-1956 рр. 

Блакитнянська сільська рада  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Лисенка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Високопільська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1944). 
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Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1947). 
Заградівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Іванівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний господар», з 1947 р. ім. Ворошилова, з 1951 р. ім. Мічуріна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Кочубеївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Наталинська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Клари Цеткін 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Нововознесенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар» 

Протоколи засідань правління. 
Новомиколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна, з 1945 р. «До комуни», з 1951 р. ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новопетрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед до комуни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря до комуни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комуни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Орлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича, з 1950 р. «Колективіст» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Пригір’ївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Колос» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 



 112 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 
Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова  

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Хрущовська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-3418 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради депутатів трудящих, с. Кочубеївка 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 9; 1945-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1945-1951 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, довідки про роботу. Протоколи сходів громадян.  
Бюджети. 

Ф.Р-3420 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Високопільського району Херсонської області 
Справ: 76; 1946-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 76; 1946-1957 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійної сільськогосподарської комісії, 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, будівництво, наявність худоби 
в індивідуальних господарствах. 

Довідки, листування про облаштування переселенців (1950). Відомості про чисельність учнів. Списки 
інвалідів ВВВ, сімей загиблих військовослужбовців (1952, 1956), учасників оборони м. Ленінград (1957). 

Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3426 Відділ сільського і колгоспного будівництва при виконавчому комітеті Нововоронцовської 
районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської 
області 
Справ: 23; 1950-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1950-1958 рр. 

Плани, звіти про відновлення та будівництво господарських, соціально-побутових, житлових 
об’єктів, у т. ч. будинків для переселенців. 

Статистичні звіти про чисельність працівників, фонд зарплати.  
Звіти про виконання кошторисів видатків. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-3427 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради 
депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 42; 1957-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1957-1960 рр. 

Плани, графіки заготівель сільгосппродукції, звіти про стан тваринництва, садівництва, 
виноградарства. Відомості апробації посівів, бонітування худоби. 

Фінансові документи. 
Накази з особового складу, відомості нарахування зарплати працівникам. Відомості про молодих 

спеціалістів. 
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Ф.Р-3428 Відділ народної освіти виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 82; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 82; 1943-1960 рр. 

Звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти про роботу ЗОШ, шкіл сільської молоді, 

дитсадків, літніх таборів; контингент, успішність і рух учнів; матеріальну базу закладів народної освіти; 
чисельність і склад педагогічних кадрів; використання фонду зарплати.  

Списки директорів шкіл (1944), вчителів (1958-1959). 
Кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3429 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 170; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 170; 1944-1960 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Херсонського облфінвідділу. 
Накази завідувача (1947).  
Документи про проведення соцзмагань. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; звіти, доповіді про їх 

виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Відомості про мережу і контингент, штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, 

звіти, довідки про фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків відділу, звіти про їх 

виконання. 

Ф.Р-3430 Нововоронцовська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Нововоронцовка Нововоронцовського 
району Херсонської області 
Справ: 837; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 837; 1944-1985 рр. 

Доповідні записки про роботу районних інспекторів. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Списки працівників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3432 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Нововоронцовському району, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 29; 1944, 1947-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 29; 1944, 1947-1955 рр. 

Звіти про вручення колгоспам та індивідуальним господарствам зобов’язань на постачання державі 
сільгосппродукції. Заключні звіти про виконання обов’язкових поставок. 

Списки господарств колгоспників, постраждалих в період нацистської окупації (1944). 
Звіти про виконання кошторисів видатків.  
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Ф.Р-3436 Нововоронцовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 46; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1944-1954 рр. 

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління. Постанови правління. 
Статистичні звіти, листування про наявність торговельної мережі, виконання планів товарообігу, 

покращення сільської торгівлі, асортимент товарів, чисельність працівників, роботу з кадрами, фонд 
зарплати. 

Договори, кошториси, довідки про капітальне будівництво (1954). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3437 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 490; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 490; 1944-1988 рр. 

Накази, інструкції Наркомату і Міністерства комунального господарства УРСР. 
Накази начальника. Протоколи виробничих, технічних нарад. 
Перспективні плани економічного і соціального розвитку, відомості про виконання основних техніко-

економічних показників планів. 
Зведені господарсько-фінансові плани, плани з праці, плани, титульні списки, кошториси, звіти, 

статистичні звіти Херсонських обласного і міського житлових управлінь, домових управлінь, ЖЕКів про 
відновлення, капітальне будівництво, ремонт і газифікацію житлового фонду, побутове обслуговування 
населення. 

Кон’юнктурні огляди, доповіді, довідки, інформації про стан і експлуатацію житлового фонду по 
області, роботу ремонтно-будівельних організацій житлового господарства. 

Плани заходів, звіти, довідки про охорону праці і техніку безпеки, впровадження наукової організації 
праці, фізкультурно-оздоровчу роботу, проведення громадських оглядів культури і естетики 
виробництва. 

Положення, плани, довідки про організацію нових ЖЕКів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, наявність автотранспорту. 
Штатні розписи, кошториси видатків апарату управління.  
Зведений баланс на 01 червня 1944 року. Звіти Херсонських обласного, Генічеського, Каховського, 

Новокаховського, Херсонського міських житлових управлінь про фінансово-господарську діяльність. 
Списки працівників обласного житлоуправління, домових управлінь, ЖЕКів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Відомості про виконання колективних 

договорів. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Ф.Р-3438 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради депутатів трудящих, с. Шевченківка 
Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 201; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 201; 1944-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, відомості про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, спеціалістів, дітей-підлітків, будівництво, 
наявність худоби в індивідуальних господарствах. 

Довідка про дати нацистської окупації населених пунктів сільради, акти заподіяних збитків (1944). 
Відомості про кількість братських могил (1945-1946). 

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-3439 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Піонер» Херсонського обласного 
управління радгоспів, с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 64; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1944-1958 рр. 

Протоколи загальних зборів, виробничо-технічних, агро-технічних нарад.  
Виробничо-фінансові плани, звіти про проведення сільгоспробіт, виконання плану капітальних 

вкладень. Картка обліку земель (1957).  
Штатні розписи. Списки нагороджених учасників ВСГВ (1955).  
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. 

Ф.Р-3441 Планова комісія виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 16; 1955-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1955-1962 рр. 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3442 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Придніпровський» Херсонського обласного 
тресту радгоспів, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 20; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1945-1954 рр. 

Протоколи загальних зборів, технічних нарад, нарад тваринників. 
Виробничо-фінансові плани, звіти, листування з Херсонським обласним зернотрестом про виробничу 

діяльність. 

Ф.Р-3444 Нововоронцовський державний плодорозсадник Української республіканської контори 
«Плодорозсадник», смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 98; 1946-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1946-1960 рр. 

Рішення Нововоронцовського райвиконкому про відведення земельної ділянки розсаднику (1951). 
Виробничо-фінансові плани, звіти, листування про собівартість і реалізацію продукції, підготовку 

ґрунтів, заготівлю насіння, проведення сівби, догляд за садами та ягідниками.  
Карта експлуатації земель, описи насаджень (1949). Відомості про наявність посадкового матеріалу, у 

т. ч. плодових декоративних саджанців та сіянців.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність працівників, використання фонду зарплати. Список спеціалістів 

(1951). 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Протоколи засідань робіткому.  

Ф.Р-3445 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 45; 1953-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1952-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, наявність худоби в індивідуальних господарствах. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи голосування виборчих комісій за результатами виборів. 
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Ф.Р-3446 Виконавчий комітет Макарівської, з 1963 р. Червоночабанської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Макарівка, з 1963 р. Червоний Чабан Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 113; 1945-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 113; 1945-1963 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 і склад населення, з праці і зарплати. 
Історичні довідки про населені пункти сільради. 
Відомості про громадян, вигнаних до Німеччини в роки ВВВ та репатрійованих. 
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-3448 Управління харчової промисловості виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1491; 1944-1949, 1954-1985 рр. 

Опис 1 Херсонський обласний відділ харчової промисловості 
Справ: 369; 1944-1949 рр. 

Накази, вказівки Наркомату і Міністерства харчової промисловості УРСР. 
Накази начальника. Протоколи технічних нарад. 
Акти про збитки, заподіяні підприємствам харчової промисловості в період нацистської окупації 

(1944). 
Накази, рішення про створення і ліквідацію, положення про районні харчокомбінати. Статути 

Херсонського обласного млинного тресту (1944, 1948). Положення про Херсонську кондитерську 
фабрику ім. Войкова (1948). Положення (1944), доповідні записки про стан Прогнойських соляних 
промислів.  

Перспективні плани розвитку харчової промисловості. Промфінплани, плани, звіти, статистичні 
звіти, доповідні записки, довідки, відомості про роботу відділу і підвідомчих підприємств, виробництво, 
собівартість і реалізацію продукції. 

Плани, титульні списки, кошториси, звіти про капітальне будівництво. 
Списки, відомості про дислокацію, акти перевірки роботи підвідомчих підприємств. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, з праці і 

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

харчокомбінатів, підвідомчих підприємств. 
Списки, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Опис 2 
Справ: 1122; 1954-1985 рр. 

Накази, вказівки Міністерств промисловості продовольчих товарів, харчової промисловості УРСР. 
Накази, постанови, розпорядження Управління харчової промисловості Чорноморського 

Раднаргоспу, у т. ч. про об’єднання і спеціалізацію районних харчокомбінатів (1963). 
Статут Херсонського тресту промисловості продовольчих товарів (1963). 
Накази, розпорядження начальника, управляючого. 
Протоколи засідань ради директорів, технічної ради, виробничих нарад. 
Техпромфінплани управління, харчокомбінатів, підвідомчих підприємств. Плани, звіти, статистичні 

звіти, довідки, відомості про спеціалізацію і роботу підвідомчих підприємств, виробництво, 
собівартість, реалізацію і рентабельність продукції, видобування солі та мінеральної води, буріння 
артезіанських свердловин, розширення виробничої бази, механізацію трудомістких робіт, впровадження 
нової техніки, винаходів і рацпропозицій у виробництво, охорону праці і техніку безпеки. 

Накази, звіти, акти, відомості про зміну підпорядкованості підприємств і цехів харчової 
промисловості. 
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Накази, плани, титульні списки, довідки, схеми, листування про капітальне будівництво і 
реконструкцію цехів, млинів, хлібопекарень, у т. ч. будівництво Новокаховського гідролізно-
дріжджового заводу (1960), реорганізацію Херсонської макаронної фабрики в цех Херсонського 
хлібокомбінату (1961). Акти введення об’єктів в експлуатацію. 

Документи про проведення соцзмагань, нагородження передовиків виробництва. 
Статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, з праці і зарплати. Списки працівників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

харчокомбінатів, підвідомчих підприємств. 

Ф.Р-3450 Нововоронцовський районний птахокомбінат Херсонської обласної контори інкубаторно-
птахівничих станцій, с. Нововоронцовка Нововороноцовського району Херсонської області 
Справ: 13; 1949-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1949-1951 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Херсонської обласної контори інкубаторно-
птахівничих станцій.  

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-3451 Управління праці та зайнятості населення Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 912; 1950-2000 рр. 

Опис 1 
Справ: 912; 1950-2000 рр. 

Накази, постанови, інструкції Головного переселенського управління при Раді Міністрів УРСР, 
Головного управління оргнабору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР, Державних 
комітетів УРСР з використання трудових ресурсів, з праці; постанови Херсонського облвиконкому, 
обкому Компартії України, обкому профспілок. 

Накази начальника. Протоколи засідань колегії, постійно діючих комісій, виробничих нарад. 
Плани, звіти про роботу відділу, районних уповноважених. Звіти, статистичні звіти, доповідні 

записки, довідки, інформації, відомості, листування про виконання планів організованих наборів 
робітників; забезпечення робочою силою, продуктивність і оплату праці по галузях народного 
господарства; рух і використання трудових ресурсів, у т. ч. праці жінок, пенсіонерів, інвалідів, громадян 
В’єтнаму (1987-1988); соціально-демографічний склад робітників; міграцію сільського населення; 
облаштування молодих спеціалістів; дотримання трудового законодавства; медичне та побутове 
обслуговування працівників; охорону материнства і дитинства; стан виробничого травматизму; 
ефективність використання робочої сили, з’ясування причин плинності кадрів і втрат робочого часу; 
зміцнення трудової дисципліни; виявлення незайнятого населення; наукову організацію праці; 
підвищення кваліфікації кадрів; впровадження колективного підряду, бригадних форм організації праці; 
виконання програм скорочення ручної праці, атестації керівних кадрів і робочих місць; розвиток 
надомної форми праці; розширення прав підприємств; підвищення ролі трудових колективів. 

Звіти, довідки, інформації, листування про прийом, розселення, облаштування, працевлаштування 
репатріантів, реемігрантів, переселенців із інших областей УРСР, із зон затоплення Каховської ГЕС, 
аварії на ЧАЕС. Акти приймання сімей переселенців. Монтажні креслення (1965), відомості про 
будівництво житлових будинків для переселенців. 

Економічні характеристики міст, радгоспів, колгоспів. Паспорти основних техніко-економічних 
показників міст. 

Документи про проведення науково-практичної конференції «Проблеми формування та використання 
трудових ресурсів області» (1979), підсумки Всесоюзного громадського огляду культури виробництва та 
стану охорони праці (1983), присвоєння звання «Кращий майстер Херсонщини». 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад і підвищення кваліфікації кадрів. 

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Штатні розписи, кошториси видатків Херсонського обласного управління у справах національностей, 

міграції (1998-2000). 
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Ф.Р-3452 Промислова артіль інвалідів ім. Леніна Херсонської обласної ради промислової кооперації, 
с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області 
Справ: 67; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1945-1958 рр. 

Постанови, розпорядження, вказівки Херсонської облпромради, облкоопінспілки. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Техпромфінплани, плани з праці і зарплати, звіти про виробництво продукції. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3454 Херсонський гідрометеорологічний технікум Головного управління гідрометеорологічної 
служби при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 428; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 424; 1944-1983 рр. 

Накази, циркуляри, вказівки Міністерства вищої освіти СРСР, Комітету у справах вищої школи, 
Головного управління гідрометеослужби при РНК СРСР, Гідрометеослужби УРСР. 

Статут технікуму (1969).  
Протоколи засідань педагогічної ради, предметних, методичних, приймальної, державної 

кваліфікаційної комісій, ради колективу фізкультури, комісії ГПО. 
Плани, звіти про роботу технікуму, його комісій, навчальної гідрометеостанції, лабораторій, 

кабінетів, гуртків.  
Документи про підготовку і проведення міжнародної конференції з підготовки метеорологічних 

кадрів (1967), роботу курсів підвищення кваліфікації техніків-гідрологів. Довідки про участь студентів в 
науковій експедиції до Західного Казахстану (1965). 

Статистичні звіти про чисельність і склад викладачів, студентів. Тарифікаційні списки викладачів. 
Документи про проведення соцзмагань. Відомості, інформації про нагородження викладачів. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Акти, листування про відновлення будівлі технікуму (1945). 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 4; 1944, 1947 рр. 

Накази, вказівки Головного управління гідрометеослужби при РНК СРСР, штабу Одеського 
військового округу. 

Відомості про працівників технікуму, що перебували на окупованій нацистами території. 

Ф.Р-3455 Лекційне бюро Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 66; 1944-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 66; 1944-1956 рр. 

Постанови, накази Міністерства культури УРСР, Комітету у справах культурно-просвітніх установ 
при РНК УРСР, Херсонського обласного управління культури, обласної ради з питань культурного 
будівництва. Методичні вказівки Центрального лекційного бюро. 

Рішення облвиконкому про організацію бюро (1944). Положення про обласне лекційне бюро, 
районну лекторську групу, лекторські групи МТС. 

Протоколи засідань секцій бюро.  
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про лекційно-пропагандистську роботу. Примірна тематика 

лекцій. Короткий біографічний покажчик на допомогу в лекційній роботі (1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3456 Херсонський міськрайонний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 
робітників (СГЛР), м. Херсон УСРР 
Справ: 5; 1930-1931 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1930-1931 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦК профспілки, листування з ним та робіткомами про участь 
членів профспілки у державних і партійних кампаніях, підсумки виконання колективних договорів 
радгоспами Херсонського округу. 

Протоколи, резолюції пленумів, засідань міськрайкому. 
Протоколи засідань, листування про роботу науково-технічної секції. 
Довідки, посвідчення працівників профосередків. Списки працівників Херсонської станції 

бавовництва. 
Акти, відомості про ліквідацію міськрайкому (1931). 

Ф.Р-3457 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 558; 1957-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 491; 1957-1962, 1965-1985 рр. 

Постанови президії ВУЦК профспілки. Спільні постанови президії обкому профспілки з обласними 
управлінням торгівлі, трестом громадського харчування, споживспілкою. 

Протоколи обласних і районних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії обкому, 
загальних зборів, засідань первинних профорганізацій. 

Плани, звіти, довідки, відомості про культурно-масову роботу, діяльність постійно діючих 
виробничих нарад; роботу ради пенсіонерів, низових профорганізацій, товариських судів, народного 
університету торгівлі, школи торговельної майстерності і комуністичної праці, піонертабору; культурно-
масову роботу, навчання профактиву, охорону праці і техніку безпеки у торговельних і кооперативних 
організаціях, впровадження нових прогресивних форм та методів обслуговування населення, проведення 
громадського огляду на краще підприємство торгівлі та громадського харчування, виконання 
колективних договорів, участь у соцзмаганнях, обласному огляді художньої самодіяльності. 

Статистичні звіти про склад членів профспілки, підсумки виборів, роботу профспілкових клубів, 
бібліотек. 

Список первинних профорганізацій. 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх 

виконання. 

Опис 2 
Справ: 67; 1963-1964 рр. 

Постанови президії ВУЦК профспілки. 
Протоколи обласних і районних конференцій, засідань президії обкому, загальних зборів. 
Довідки, відомості про культурно-масову роботу, участь жінок у соцзмаганнях, підсумки обласної 

спартакіади працівників держторгівлі, роботу товариських судів, дружні зв’язки між колективами 
Херсонського гастроному та продовольчого магазину м. Любенау (Німецька Демократична Республіка). 

Статистичні звіти про склад членів профспілки, підсумки виборів, виконання планів з праці. 
Документи про проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Характеристики кращих працівників споживчої кооперації. 
Зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3458 Планова комісія виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 219; 1950-1962, 1967-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 219; 1950-1962, 1967-1972 рр. 

Постанови комісії. 
Перспективні плани розвитку сільського господарства району.  
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Плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств, виробництво і 
постачання сільгосппродукції, проведення агротехнічних заходів, використання зрошуваних земель, 
обсяги товарообігу, роботу колгоспних ринків, стан сільгосптехніки, застосування добрив, будівництво 
об’єктів соціально-культурної сфери, постачання палива установам і організаціям. 

Статистичні звіти про виконання планів товарообігу, розвиток окремих галузей сільського 
господарства, працевлаштування молоді. 

Довідки про організацію міжколгоспного страхового фонду, наявність зернопереробних підприємств, 
вирощування кукурудзи, збір металобрухту, дорожнє будівництво, участь у ВСГВ, виробництво 
біоміцину. 

Звіти, довідки про прийом та облаштування переселенців, акти про надання їм матеріальної 
допомоги. Списки переселенців із областей Західної України. 

Листування з Херсонським обласним управлінням сільського господарства про структуру посівів, 
кредитування колгоспів, збирання врожаю; з торговельними організаціями про будівництво колгоспних 
ринків, комісійну торгівлю. 

Паспорти зрошувальних систем. 
Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3459 Відділ культури виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 107; 1953-1962, 1967-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 107; 1953-1962, 1967-1972 рр. 

Постанови, ротоколи засідань міжвідомчої ради по культурі, ради відділу, Верхньорогачицького 
райкому профспілки працівників культури. 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, 
експлуатацію кіномережі, чисельність і склад працівників, зміцнення матеріально-технічної бази 
культурно-просвітніх установ, роботу з дітьми, охорону пам’яток архітектури та історії, проведення 
районного огляду сільської художньої самодіяльності. 

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

Ф.Р-3460 Фогель Наум Давидович (1908-1980), лікар-невропатолог, письменник, член Спілки 
письменників УРСР 
Справ: 186; 1947-1981 рр. 

Опис 1 
Справ: 186; 1947-1981 рр. 

Рукописи, варіанти романів, повістей, п’єс, оповідань. Опубліковані в газетах статті, нариси, вірші. 
Замітки з історії неврологічних захворювань поранених бійців у госпіталях (1943-1944). Звіти про 

роботу обласного невропатолога за 1960-1962 роки, методичні рекомендації, тексти лекцій на тему 
профілактики і лікування неврозів. 

Договори, листування з редакціями і видавництвами про публікацію творів. Листування з 
однокурсниками, молодими письменниками, читачами, пацієнтами. 

Автобіографія, біографічна довідка, посвідчення, почесні грамоти, вітання. Фотоальбом випуску 
лікарів Одеського медичного інституту ім. І. П. Постишева (1930-1935). 

Фотографії Фогеля Н. Д., у т. ч. із херсонськими письменниками. Олівцевий малюнок-портрет 
Фогеля Н. Д. роботи пораненого бійця (1943). 

Рецензії, відгуки на твори. Стенограми, протоколи читацьких конференцій по обговоренню творів 
Фогеля Н. Д. 
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Ф.Р-3462 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 
Справ: 37; 1946-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1946-1958 рр. 

Протоколи засідань комісії по розміщенню присадибних ділянок (1952-1953). 
Перспективні плани, кон’юнктурні огляди, звіти, відомості про хід будівельних робіт, забезпечення 

будматеріалами. 
Акти на виконані будівельні роботи, приймання об’єктів в експлуатацію. 
Карти-схеми добудови територій у зв’язку з будівництвом Каховської ГЕС; списки на відселення, 

акти інвентаризації господарств і будівель у зоні затоплення (1952-1954). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3464 Виконавчий комітет Зеленівської № 2 сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене № 2 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 179; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 179; 1944-1966 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 і громадських організацій. 
Акти про збитки, заподіяні індивідуальним господарствам в період нацистської окупації (1944). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3471 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 693; 1944-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 127; 1944-1953 рр. 

Накази завідувача. Протоколи виробничих нарад, плани роботи відділу. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; звіти про їх виконання. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Журнал реєстрації штатів, ставок, фондів зарплати, адміністративно-господарських видатків; акти 

перевірки фінансово-господарської діяльності установ місцевого бюджету. 
Списки переселенців з Польщі, акти надання допомоги сім’ям переселенців. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 566; 1949-1968 рр. 

Плани роботи відділу. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; звіти про їх виконання. 
Звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій; утворення та використання 

централізованого фонду соціального забезпечення колгоспників; конфіскацію та реалізацію майна за 
рішеннями судів. 

Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, акти ревізій їх фінансово-
господарської діяльності. Тарифікація вчителів, медиків. 

Книги обліку держмайна та майна, що переходить до держави.  
Інвентарні книги домоволодінь. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 

                                                      
 Нині – Зеленівська сільрада Верхньорогачицького району. 
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Ф.Р-3472 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Великолепетиської 
районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 
Справ: 51; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 51; 1945-1958 рр. 

Плани, звіти про відновлення та будівництво господарських, соціально-побутових об’єктів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3473 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 
Справ: 42; 1944-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1944-1957 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Великолепетиського районного виконкомів, 
листування з ними, обласним дорожнім відділом про будівництво, ремонт, благоустрій та озеленення 
доріг. 

Плани будівельно-дорожніх робіт. Акти приймання виконаних робіт, перевірок розмірів смуги 
відведення доріг обласного і районного значення на території району. Проект, кошторис на будівництво 
автодороги між Великою і Малою Лепетихами. 

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

Ф.Р-3474 Виконавчий комітет Рубанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рубанівка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 202; 1943-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 202; 1943-1964 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу сільради, 
товариських судів. Протоколи сходів громадян, зборів громадських організацій. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про кількість населених пунктів, чисельність і склад населення та спеціалістів, 
підсумки сівби, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 

Економічна довідка про с. Рубанівка. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3475 Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 162; 1946-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 162; 1946-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення та спеціалістів, з праці і 
зарплати. 

Кошторис на будівництво сільського клубу (1957). 
Списки осіб, нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 
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-3476 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Костянтинівка Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 33; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3477 Виконавчий комітет Острівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 59; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і 

зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3478 Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 65; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Зобов’язання про охорону історичного пам’ятника (1951). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3479 Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене 
Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 62; 1944-1954 рр. 

Опис1 
Справ: 62; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сходів громадян. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення та працівників, будівництво 
житлових будинків, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 

Списки інвалідів ВВВ, сімей загиблих військовослужбовців. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3497 Письмові роботи учнів шкіл Херсонської області на тему «Що я пережив під час окупації» 
Справ: 37; 1943-1945 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1943-1945 рр. 

Письмові роботи учнів шкіл. 

                                                      
  У 1954 р. сільрада увійшла до складу Рубанівської сільради Великолепетиського району. 
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Ф.Р-3502 Херсонський обласний державний трест по шовківництву Управління шовківництва 
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 381; 1946-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 381; 1946-1982 рр. 

Накази управляючого. Протоколи виробничих нарад. 
Промфінплани, звіти про їх виконання. Відомості про розвиток шовківництва, роботу спецрадгоспів, 

капітальне будівництво, впровадження нових технологій у виробництво.  
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків виробництва. 
Статистичні звіти про чисельність працівників, працевлаштування молоді, з праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, 

підвідомчих радгоспів, коконосушарок. 
Колективні договори, документи про їх виконання. 

Ф.Р-3504 Херсонське морське агентство «Інфлот» Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 264; 1948-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 264; 1948-1964 рр. 

Вказівки Одеського головного морського агентства «Інфлот», листування з ним про обслуговування 
іноземних і радянських суден закордонного плавання. 

Декларації, суднові ролі, листування, рахунки суден. 

Ф.Р-3507 Виконавчий комітет Подокалинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Подокалинівка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 120; 1944-1947, 1954-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 120; 1944-1947, 1954-1963 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення та спеціалістів, будівництво, 
наявність посівних площ. 

Відомості про збитки, заподіяні в період нацистської окупації.  
Списки військовослужбовців, загиблих у роки ВВВ, орденоносців-жителів сільради.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Списки членів постійних комісій. 

Ф.Р-3508 Виконавчий комітет Сагівської сільської ради депутатів трудящих, с. Саги 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 48; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1944-1954 рр. 

Рішення Цюрупинського райвиконкому про відкриття сільської бібліотеки (1951). 
Протоколи сесій, засідань виконкому, сходів громадян. Плани роботи. Документи про проведення 

соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення, будівництво, кількість 

виноградників, наявність худоби в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3509 Виконавчий комітет Новоскадовської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоселівка 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 24; 1946-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1946-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому.  
Статистичні звіти про будівництво, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3510 Виконавчий комітет Пролетарської сільської ради депутатів трудящих, с. Пролетарка 
Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 30; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1945-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сходів громадян. Плани роботи. 
Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3511 4-е ткацьке виробництво Херсонського бавовняного комбінату Ради народного 
господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 161; 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 161; 1944-1963 рр. 

Постанови, вказівки Укрпромради, президії Херсонських обласних промради, управління паливної 
промисловості.  

Документи про державну реєстрацію Херсонської промислово-кооперативної артілі ім. Клари Цеткін 
(1953), передачу підприємств промислової кооперації системи облпромради в підпорядкування 
обласного управління паливної промисловості (1960). 

Накази по бавовняному комбінату, 4-му ткацькому виробництву (1963).  
Протоколи загальних зборів, засідань правління артілі ім. Клари Цеткін, виробничих нарад, зборів 

комсомольської організації. Доповіді про роботу правління. 
Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти, відомості про випуск валової продукції, роздрібний 

товарообіг. 
Титульні списки, проекти, кошториси на капітальне будівництво, у т. ч. монтажу електропостачання і 

опалення, житлового будинку для працівників. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Списки членів артілі, представлених до нагородження медаллю «За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці і зарплати.  
Баланси, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори.  

Ф.Р-3512 Херсонське виробниче бавовняне об’єднання Державного комітету легкої та текстильної 
промисловості України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2828; 1951-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 915; 1951-1962 рр. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи виробничо-технічних нарад, зборів активу.  
Плани, звіти, статистичні звіти про випуск та покращення якості продукції, капітальне будівництво, 

модернізацію обладнання, раціональне використання сировини та матеріалів, роботу шкіл робітничої 
молоді і передового досвіду. 

Документи про проведення соцзмагань, виконання колективних договорів. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників. Списки спеціалістів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 2 Профспілковий комітет 
Справ: 620; 1954-1995 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, засідань профкому, його президії і комісій, зборів профгруп. 
Колективні договори, звіти про їх виконання. 
Плани роботи, звіти, довідки, відомості про підготовку кадрів, механізацію і автоматизацію 

виробництва, впровадження винаходів і рацпропозицій, охорону праці, техніку безпеки, роботу бригад 
комуністичної праці, участь у благоустрої міста, надання шефської допомоги колгоспам і радгоспам, 
роботу піонертабору, пансіонату, будинку культури, спортивно-масову роботу. Статистичні звіти про 
профспілкове членство, фінансову діяльність, культурно-масову роботу. 

Документи про проведення соцзмагань, роботу товариських судів. 
Списки передовиків виробництва. 
Штатні розписи, кошториси соцстрахування, прибутків і видатків, фінансові звіти. 

Опис 3 Професійне училище 
Справ: 166; 1955-1986 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 
Плани, звіти про роботу школи ФЗН. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 
Справ: 291; 1973-1977 рр. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи засідань ради науково-технічного товариства. 
Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про випуск продукції, освоєння виробничих потужностей, 

впровадження нової техніки, наукову організації праці, роботу шкіл передового досвіду. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків виробництва. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Опис 5 
Справ: 836; 1978-1995 рр. 

Накази, розпорядження директора, генерального директора. Протоколи технічних нарад, засідань 
ради науково-технічного товариства. 

Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про випуск і покращення якості продукції, освоєння 
виробничих потужностей, раціональне використання сировини, впровадження нової техніки, винаходів і 
рацпропозицій у виробництво, роботу шкіл передового досвіду. 

Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків виробництва. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

Ф.Р-3513 Відділ культури виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих 
і Будинок культури, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 36; 1953-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 36; 1953-1962 рр. 

Накази завідувача. Протоколи засідань працівників районного Будинку культури. 
Звіти, статистичні звіти, довідки про роботу клубних установ, бібліотек, експлуатацію кіномережі.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 
Кошторис видатків на будівництво фойє кінотеатру «Комсомолець» у м. Цюрупинськ. 

Ф.Р-3514 Відділ кінофікації виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 28; 1944-1946, 1948-1952, 1954-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1944-1946, 1948-1952, 1954-1955 рр.  

Рішення Херсонського обласного, Цюрупинського районного виконкомів, накази обласного 
управління кінофікації. 

Протоколи загальних зборів. Плани експлуатації кіномережі.  
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Документи про проведення соцзмагань.  
Паспорти приміщень для демонстрації кінофільмів. Акти, відомості про будівництво фойє кінотеатру 

«Комсомолець» у м. Цюрупинськ (1955). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3515 Відділ по будівництву у колгоспах виконавчого комітету Цюрупинської районної ради 
депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 87; 1945-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1945-1958 рр. 

Перспективні плани, кон’юнктурні огляди, звіти, відомості про хід будівельних робіт, забезпечення 
будматеріалами. 

Дозволи на право будівництва. Акти на виконані будівельні роботи, приймання завершених 
будівництвом об’єктів. 

Плани будівництва с. Пролетарка (1949). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки будівельних бригад. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3516 Планова комісія виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 35; 1950, 1954-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1950, 1954-1962 рр. 

Протокол засідання комісії про фінансовий стан колгоспів (1955). 
Зведені плани розвитку сільського господарства, відомості про їх виконання. Плани, звіти, довідки 

про розвиток і виробництво продукції тваринництва, племінну роботу. Звіти, акти, відомості 
бонітування овець у колгоспах Великокопанівської МТС. 

Доповідь про виконання плану дорожньо-будівельних робіт за 1950 рік. 
Відомості про розвиток мережі пологових будинків, дитячих закладів, будівництво об’єктів 

соціально-культурної сфери за рахунок колгоспів і радгоспів. 
Документи про проведення соцзмагань. Відомості про передовиків сільського господарства.  

Ф.Р-3517 Орендне підприємство управління будівництва зрошувальних систем «Укрводбуд» 
Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1685; 1950-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 1023; 1950-1975 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства меліорації і водного господарства УРСР. 
Положення про Управління будівництва зрошувальних і обводнювальних систем в південних 

областях УРСР, довідка про його основні техніко-економічні показники (1953). 
Накази начальника управління. Протоколи технічних конференцій, виробничих нарад, засідань 

технічної ради, стенограми зборів партійно-господарського активу. 
Плани роботи управління та підпорядкованих підприємств. Будівельно-фінансові плани, звіти, 

доповіді про будівництво зрошувальних систем, у т. ч. Інгулецької, спорудження об’єктів зв’язку, 
буріння свердловин у господарствах області, роботу електростанцій, механізацію та впровадження 
винаходів і рацпропозицій у виробництво, охорону праці і техніку безпеки. 

Титульні списки по капітальному будівництву, плани, статистичні звіти про виконання планів 
капітальних вкладень. 

Акти приймання в експлуатацію Краснознам’янської зрошувальної системи (1961), зрошувальних 
ділянок, водосховищ, споруд. 

Документи про проведення соцзмагань. Списки працівників, передовиків виробництва. 
Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці і зарплати.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

підвідомчих підприємств і організацій.  
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Опис 2 Будівельний комітет профспілки 
Справ: 69; 1953-1954 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань пленумів, будкому і президії ДСТ 
«Урожай». 

Колективні договори, документи про їх виконання. 
Плани, звіти про роботу будкому, президії ДСТ. Фінансові звіти. 
Відомості нарахування зарплати, особові справи звільнених працівників. 

Опис 3 
Справ: 593; 1975-1994 рр. 

Накази, розпорядження начальника. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу управління, підвідомчих підприємств і 

організацій, хід будівництва Каховської зрошувальної системи, виконання планів капітальних вкладень, 
будівельно-монтажних робіт, введення в дію потужностей, діяльність республіканської школи майстрів. 

Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

підвідомчих підприємств і організацій. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, науково-технічного товариства.  
Документи про перевірку виконання колективних договорів. 

Ф.Р-3518 Колекція документів про розвиток народного господарства Великолепетиського, 
Генічеського, Іванівського, Новотроїцького, Сиваського районів за 1938-1941 роки 
Справ: 17; 1938-1941 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1938-1941 рр. 

Фотокопії статей в газеті «Червоне Запоріжжя» про розвиток сільського і водного господарства, 
промисловості, вилов риби, участь Інституту гібридизації та акліматизації тварин ім. академіка Іванова 
(Асканія-Нова), МТС і колгоспів Генічеського району у ВСГВ в 1940-1941 роках, електрифікацію 
колгоспу ім. Сталіна Генічеського району, роботу Іванівської районної парторганізації, створення 
первинних парторганізацій КП(б) України в колгоспах Сиваського району в 1940 році. 

Фотокопії статистичних відомостей про розвиток конярства, механізацію тваринницьких ферм, 
наявність колгоспних кадрів у Генічеському районі. 

Фотокопія звіту про фінансово-господарську діяльність Новотроїцької МТС за 1938 рік. 

Ф.Р-3519 Апарат головного контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління Міністерства 
фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 231; 1946-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 231; 1946-1980 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Акти перевірки роботи головного контролера-ревізора. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, 

доповідні записки, відомості, листування з радянськими та партійними органами про контрольно-
ревізійну роботу забезпечення охорони соціалістичної власності в установах. плани семінарів 
контрольно-ревізійного апарату області.  

Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3520 Херсонський об’єднаний загін воєнізованої охорони Ради народного господарства 
Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 17; 1963-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1963-1965 рр. 

Накази по загону. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-3521 Каланчацька середня школа № 1, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 30; 1944-1947, 1949-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1944-1947, 1949-1950 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Херсонського обласного і Каланчацького районного відділів 
народної освіти, районних виконкому і фінвідділу.  

Накази, розпорядження по школі. Протоколи засідань педагогічної ради. 
Плани, звіти про роботу школи, вчителів, класних керівників. 
Розклади занять, протоколи іспитів, відомості успішності учнів.  
Штатний розпис на 1950 рік.  

Ф.Р-3522 Відділ культури виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 64; 1953-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1953-1969 рр. 

Протоколи засідань ради відділу. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу відділу, клубних установ, бібліотек. 
Плани, постанови, програми, доповідні записки про хід підготовки і проведення заходів на честь    

50-річчя радянської влади (1967), огляду художньої самодіяльності на честь 100-річчя з дня народження 
Леніна В. І. (1970). 

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

Ф.Р-3523 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Цюрупинської 
районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 96; 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 96; 1944-1963 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Херсонського обласного, Цюрупинського районного виконкомів, 
обласного дорожнього відділу. 

Плани, звіти про роботу відділу. Плани, кошториси, звіти, довідки, відомості про будівництво, 
ремонт, озеленення, спорудження і утримання павільйонів та майданчиків для очікування. Акти 
приймання виконаних ремонтних робіт, закріплення ділянок доріг за колгоспами і радгоспами для 
постійного обслуговування. 

Довідки, повідомлення, графіки будівництва автодороги Херсон – Миколаїв. Технічний проект 
автодороги Цюрупинськ – залізнична станція Пойма. Кошторис на будівництво автопавільйону 
відкритого типу для маршрутних автобусів у м. Цюрупинськ. 

Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, плани з праці і зарплати, кошториси видатків. 

Ф.Р-3524 Інспектура ЦСУ СРСР Цюрупинського району Херсонського обласного статистичного 
управління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 253; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 253; 1944-1960 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного статистичного управління; рішення, розпорядження 
Цюрупинського райвиконкому. 

Акти про збитки, заподіяні населенню району в період нацистської окупації (1944). 
Плани роботи інспектури, доповідні записки про роботу районних інспекторів. 
Зведена відомість, заяви, акти про збитки, заподіяні населенню і господарствам району в період 

нацистської окупації.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. Документи переписів населення, підприємств місцевої 

промисловості, плодово-ягідних і виноградних насаджень, торговельних організацій, залишків брухту 
чорних металів. 
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Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 
Списки промислових підприємств (1946-1947), домоволодінь (1950) с. Цюрупинськ. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3529 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапора судномеханічний технікум ім. адмірала 
Ушакова Управління кадрів і навчальних закладів Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 546; 1946-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 564; 1946-1984 рр. 

Статут технікуму (1962).  
Накази директора. Протоколи виробничих нарад, засідань педагогічної ради, методичного 

об’єднання, предметно-методичних, приймальної та інвентаризаційної комісій, класних керівників, ради 
гуртожитку, батьківських зборів.  

Протоколи обласної конференції викладачів і керівників, нарад директорів середніх спеціальних 
навчальних закладів.  

Плани, звіти, довідки про навчально-методичну, політично-виховну роботу, у т. ч. із іноземними 
студентами; роботу Державної кваліфікаційної і предметних комісій, викладачів, класних керівників; 
проведення республіканських і обласних олімпіад, конкурсів-оглядів; проходження навчально-
виробничої практики; розподілення молодих спеціалістів. Статистичні звіти про чисельність, склад і рух 
учнів.  

Навчальні плани, програми, теми дипломних проектів. Методичні розробки викладачів.  
Плани видавництва підручників, навчальних посібників для середніх навчальних закладів.  
Довідка про 25-річчя діяльності технікуму (1971).  
Дефектні акти, кошториси видатків на капітальний ремонт об’єктів технікуму. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому, статистичні звіти про склад членів 

профспілки. 

Ф.Р-3530 Державний інспектор з визначення врожайності Цюрупинського міжрайону при 
Державному плановому комітеті СРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 76; 1947-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 76; 1947-1952 рр. 

Накази, вказівки інспектора. 
Плани, звіти про роботу інспекції. Звіти, акти, доповідні записки, відомості, листування про підсумки 

сівби та облік сортових посівів, визначення врожайності, перевірку приживання полезахисних 
лісонасаджень. Агрономічні звіти про посів озимих культур по колгоспах і радгоспах міжрайону. 

Списки, рішення про нагородження передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи, кошториси видатків, документи бухгалтерського обліку. 

Ф.Р-3535 Новотроїцьке районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 81; 1961-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 81; 1961-1973 рр. 

Виробничо-фінансові плани об’єднання та його відділів. Економічні аналізи, довідки, відомості про 
господарську діяльність, статистичні звіти про роботу машинно-тракторного парку.  

Статистичні звіти про роботу з кадрами. Звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів. Колективні договори.  
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Ф.Р-3536 Плахтін Іван Олексійович (Максим Голка) (1907-1985), письменник 
Справ: 44; 1932, 1937-1938, 1940-1942, 1945-1947, 1950, 1954-1955, 1958-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1932, 1937-1938, 1940-1942, 1945-1947, 1950, 1954-1955, 1958-1968 рр. 

Рукописи повістей, п’єс, оповідань, гуморесок, статей, сценаріїв телепередач. Опубліковані в газетах 
фейлетони, статті, у т. ч. із фронту. 

Афіші, програми, листи від театрів УРСР про постановку п’єс Плахтіна І. О.  
Записи про зустріч з письменницею Кобилянською О. Ю. (1940). Рецензії на літературні рукописи. 
Довідка про роботу газети «Суднобудівник» Херсонського суднобудівного заводу. 
Листування з редакціями і видавництвами про публікацію творів; з колегами (у т. ч. фотокопія листа 

Горького О. М.) і рідними про літературну діяльність. Листи від читачів. 
Біографія, посвідчення, довідки, почесні грамоти, запрошення, вітання. 
Рецензії, відгуки на твори, статті про життя і творчість Плахтіна І. О. 

Ф.Р-3538 Херсонська студія телебачення Державного комітету з радіомовлення і телебачення при 
Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 347; 1959-1979 рр. 

Опис 1 
Справ: 347; 1959-1979 рр. 

Накази, розпорядження Державних комітетів з радіомовлення і телебачення при Радах Міністрів 
СРСР і УРСР. 

Протоколи виробничих нарад, засідань художньої ради, комісії з визначення розміру грошової 
винагороди і створення документально-хронікальних фільмів. 

Виробничо-фінансові, тематичні плани, статистичні звіти, довідки про роботу. 
Переліки, сценарії, рецензії на телепередачі. Протоколи конференцій, відгуки телеглядачів. 
Штатні розписи, звіти з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3540 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 31; 1948-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1948-1953 рр. 

Накази, постанови Херсонських обласних відділів кінофікації, культурно-просвітньої роботи. 
Протоколи виробничих нарад. Плани експлуатації кіномережі.  
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3541 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської районної 
ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 650; 1931, 1935, 1938-1941, 1944-1953, 1970-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1931, 1935, 1938-1941 рр. 

Плани, звіти, статистичні звіти про виробництво і заготівлю сільгосппродукції. 
Геодезичний звіт про землевпорядкування району. Схеми землекористування колгоспів, відомості 

про зйомку міжколгоспних меж, журнали вимірів площі, абриси МТС, колгоспів. Документи перевірки 
видачі колгоспам Державних актів на вічне користування землею. 

Опис 2 
Справ: 310; 1944-1953 рр. 

Рішення, розпорядження Великолепетиського райвиконкому.  
Плани розвитку сільського господарства району. Звіти, доповідні записки, відомості про врожайність 

сільгоспкультур, розвиток тваринництва, обстеження кормових угідь, участь передовиків сільського 
господарства у ВСГВ. 

Документи про проведення соцзмагань. 
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Документи про збитки, заподіяні в період нацистської окупації; передачу господарських садиб, 
збудованих у роки окупації. 

Документи про будівництво Каховського водосховища на землях Верхньорогачицького району, 
вилучення земель Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського районів під 
водосховище, переселення жителів та перенесення на нові місця підприємств і споруд у зв’язку з 
будівництвом Каховської ГЕС.  

Державні акти колгоспів на вічне користування землею, документи про їх відновлення. Плани 
внутрішньогосподарського землевпорядкування. Теодолітно-горизонтальні зйомки земель колгоспів і 
радгоспів. Документи про вибір земель для державних та громадських потреб, облік зрошуваних земель, 
об’єднання колгоспів; відведення земельних ділянок під будівництво зерносховища, цегельного заводу у 
Великолепетиському районі, інкубаторно-птахівничої станції, шкіл у Верхньорогачицькому районі. 

Схеми планування Великолепетиського району, вибору місць для переселенців. Списки переселенців 
із інших областей УРСР, Польщі. 

Списки передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти управління і колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність.  

Опис 3 
Справ: 294; 1970-1982 рр. 

Протоколи засідань ради РАПО, технічної ради, зборів передовиків сільського господарства. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани господарств. Плани, звіти, статистичні звіти про 

виробництво і закупівлю сільгосппродукції, збирання врожаю, племінну роботу. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Проект землевпорядкування району. Звіти про розподіл земель за угіддями та землекористувачами. 

Документи про відведення земельних ділянок під сільськогосподарське та комунальне будівництво. 
Плани траси Білозерка-Рубанівка. 

Кошториси видатків, звіти управління і колгоспів про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3542 Великолепетиська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 15; 1956-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1956-1963 рр. 

Положення про районну міжколгоспну будівельну організацію (1956). 
Будівельно-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3543 Великолепетиське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 
Справ: 11; 1961-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1961-1963 рр. 

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

Ф.Р-3544 Великолепетиське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 8 Херсонського 
обласного управління трудових ресурсів, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Херсонської області 
Справ: 147; 1945, 1947-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 147; 1945, 1947-1964 рр. 

Рішення Херсонського облвиконкому, накази обласних управлінь трудових резервів, профтехосвіти.  
Протоколи засідань педагогічної, навчально-методичної ради, методичної комісії. Рішення 

навчально-методичної ради.  
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Перспективні, виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти про роботу педради, навчально-
виховну, методичну роботу.  

Відомості на вручення атестатів. Акти направлення на підприємства випускників школи ФЗН.  
Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3546 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної 
ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 71; 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 71; 1958-1961 рр. 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про заготівлю сільгосппродукції і кормів, розвиток 
тваринництва, у т. ч. вівчарства. 

Протоколи загальних зборів колгоспників, схеми, технічні проекти, відомості вирахування площ, 
списки користувачів громадських і присадибних земель по колгоспах району. 

Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків тваринництва. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3548 Верхньорогачицька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 14; 1956-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1956-1962 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених колгоспів, засідань президії і ради райміжколгоспбуду. 
Будівельно-фінансові плани. Акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3549 Верхньорогачицьке районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 7; 1961-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1961-1962 рр. 

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

Ф.Р-3551 Управління сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 75; 1943-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1943-1954 рр. 

Протоколи районних нарад передовиків сільського господарства, загальних зборів колгоспників, 
виписки із протоколів засідань правлінь колгоспів. 

Виробничо-фінансові плани колгоспів. Звіти про підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток 
тваринництва, у т. ч. конярства, наявність лісонасаджень, впровадження передової техніки у 
виробництво. Відомості про наявність конепоголів’я, бонітування худоби. 

Плани будівництва господарських споруд у колгоспах. 
Документи про облаштування переселенців.  
Документи про проведення соцзмагань.  
Списки передовиків сільського господарства, учасників ВСГВ.  
Штатні розписи, кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів про 

фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3552 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 62; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1946-1953 рр. 

Протоколи районних нарад передовиків сільського господарства, засідань науково-технічної ради, 
загальних зборів колгоспників.  

Плани розвитку сільського господарства району, здачі сільгосппродукції державі. Плани, звіти, 
відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, вирощування бавовни, проведення 
агролісомеліоративних робіт, розвиток садівництва, тваринництва, у т. ч. конярства, племінну роботу, 
розвиток конярства, наявність лісонасаджень у колгоспах.  

Акти бонітування овець.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Земельні шнурові книги колгоспів, документи про внутрішньогосподарське землекористування, 

об’єднання колгоспів. Теодолітно-горизонтальні зйомки земель колгоспів. Облікові картки зрошуваних 
земель. 

Списки членів правлінь колгоспів.  
Штатні розписи, кошториси видатків управління. Звіти колгоспів про фінансово-господарську 

діяльність. 

Ф.Р-3553 Інспектура ЦСУ СРСР Сиваського району Херсонського обласного статистичного 
управління, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 87; 1943, 1945-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1943, 1945-1961 рр. 

Накази Херсонського обласного управління статистики, рішення Сиваського райвиконкому. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. Документи переписів підприємств місцевої 

промисловості, плодово-ягідних і виноградних насаджень, худоби. 

Ф.Р-3555 Відділ кінофікації виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 21; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1944-1952 рр. 

Накази Херсонського обласного відділу кінофікації, листування з ним про підготовку кадрів 
кіномеханіків. 

Плани, звіти про експлуатацію кіномережі. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників і фонд зарплати. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність кінотеатрів. 

Ф.Р-3556 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Сиваському району, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 18; 1943-1948, 1951-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1943-1948, 1951-1952 рр. 

Накази, розпорядження Уповноваженого Наркомату і Міністерства заготівель СРСР по Херсонській 
області, листування з ним про заготівелю сільгосппродукції, нагородження працівників.  

Заключні звіти про виконання обов’язкових поставок. 
Списки переселенців із Польщі на отримання продуктів (1945-1946). 
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Ф.Р-3558 Відділ бавовництва виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 37; 1950-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1950-1953 рр. 

Рішення Сиваського райвиконкому.  
Плани, звіти, відомості, листування з Херсонським обласним управлінням бавовництва, МТС і 

колгоспами про посіви, виконання планів контрактації, збирання бавовнику, наявність техніки, 
будівництво бавовняних сушарок. 

Списки агрономів, передовиків виробництва, працівників із інших областей УРСР, залучених до 
збирання бавовнику (1951). Відомості про склад бавовнярських ланок. 

Штатний розпис на 1950 рік, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3559 Виконавчий комітет Новорепівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новорепівка 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 101; 1949-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 101; 1949-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Документи про 
проведення соцзмагань. 

Договори купівлі-продажу, заповіти, довіреності, засвідчені сільрадою (1957-1959).  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3560 Новотроїцька районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) 
Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Новотроїцьке 
Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 128; 1955-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1955-1973 рр. 

Протоколи зборів уповноважених, засідань ради.  
Будівельно-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, інформації про хід будівельно-

монтажних робіт, охорону праці і техніку безпеки. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. Договори, 
кошториси на відновлювальні та будівельні роботи. 

Соціалістичні зобов’язання. 
Штатні розписи, звіти, відомості про наявність, рух і підвищення кваліфікації кадрів. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3561 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 133; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 133; 1944-1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників.  
Виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, відомості про збирання врожаю, 

агролісомеліоративну роботу, розвиток тваринництва, у т. ч. конярства, племінну роботу, проведення 
протиепізоотичних заходів. Схеми лісонасаджень у колгоспах. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості про участь господарств району у ВСГВ, організацію обласної, районної сільгоспвиставок. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління і колгоспів, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів 

про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3562 Планова комісія виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, 
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 54; 1954-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1954-1970 рр. 

Перспективні плани розвитку народного господарства району, довідки, відомості про їх виконання. 
Довідки про економічний стан слабких колгоспів (1954). Доповідна записка, акти про переведення 

малопродуктивних орних земель у пасовиська. Зведені та погосподарські звіти колгоспів про фінансово-
господарську діяльність. 

Відомості про розвиток мережі медичних установ, роботу комунальних підприємств.  
Розрахунки чисельності працівників у господарствах району. 
Документи про учасників ВСГВ. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3563 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Чаплинської 
районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 88; 1944-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1944-1966 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження Головного дорожнього управління при Раді Міністрів 
УРСР, Херсонського обласного, Чаплинського районного виконкомів, обласного дорожнього відділу.  

Плани, звіти про будівництво і ремонт доріг, заготівлю і транспортування будматеріалів. Акти 
приймання виконаних робіт з ремонту мостів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Списки доріг, закріплених за колгоспами.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3565 Чаплинська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Чаплинка Чаплинського району 
Херсонської області 
Справ: 1208; 1943-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 1208; 1943-1983 рр. 

Накази начальника (1981-1983). 
Доповідні записки про роботу районних інспекторів. Аналітичні, доповідні записки про перевірку 

стану обліку і правдивості звітних даних. 
Державні плани розвитку сільського господарства. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Списки населених пунктів, колгоспів, підприємств, установ і організацій району.  
Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Протоколи профспілкових зборів. 

Ф.Р-3567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чаплинському району, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 14; 1944-1950 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1944-1950 рр. 

Звіти про вручення колгоспам та індивідуальним господарствам зобов’язань на постачання державі 
сільгосппродукції. Заключні звіти про виконання обов’язкових поставок. 

Відомості про наявність посівних площ і збирання врожаю (1945), заготівлю каракуля (1950). 
Договори про соцзмагання. 
Штатний розпис, кошторис видатків, звіт про його виконання за 1946 рік. 
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Ф.Р-3568 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Чаплинської районної 
ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 47; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1945-1954 рр. 

Протоколи загальних зборів, засідань правлінь колгоспів.  
Плани, звіти про колгоспне житлове будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Умови соцзмагань.  
Списки будівельних бригад по колгоспах. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3569 Відділ бавовництва виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 21; 1950-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1950-1953 рр. 

Рішення Чаплинського райвиконкому. 
Довідки, відомості, листування про розвиток бавовництва, проведення тракторних робіт по догляду 

за бавовною. Плани, агрозвіти колгоспів і радгоспів. 
Списки ланкових колгоспних бавовнярських ланок. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3571 Виконавчий комітет Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Григорівка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 234; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 234; 1944-1971 рр. 

Рішення Чаплинського райвиконкому. 
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, кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, 

наявність громадських організацій, з праці і зарплати. 
Документи про збитки, заподіяні в період нацистської окупації. 
Відомості про населені пункти району. Довідки про роботу громадських організацій, кількість 

товариських судів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Списки депутатів. 

Ф.Р-3572 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 82; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 82; 1944-1959 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 кількість населених пунктів, чисельність і склад населення, з праці і зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3573 Виконавчий комітет Першокостянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першокостянтинівка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 61; 1945-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 61; 1945-1954 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 та спеціалістів, з праці і 
зарплати. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Списки депутатів. 

Ф.Р-3574 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 16; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1946-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Документи про роботу постійних комісій. 
Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3575 Херсонські художньо-виробничі майстерні Художнього фонду УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 240; 1950-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 240; 1950-1983 рр. 

Накази, постанови, рішення, інструкції, вказівки Художніх фондів СРСР і УРСР, Міністерства 
культури УРСР, Спілки художників УРСР, правління спілки «Укоопхудожник», Херсонського 
обласного відділу культури, Херсонського міськвиконкому. 

Рішення, постанови про створення, статут Херсонського обласного виробничо-кооперативного 
об’єднання працівників зображувального мистецтва (1950). 

Постанова бюро Херсонського обкому ЛКСМУ про нагородження художника Гепарда М. А. за серію 
робіт по створенню «Поляни казок» у парку ім. Ленінського комсомолу в м. Херсон (1978).  

Протоколи загальних зборів, засідань правління, художньої ради, кваліфікаційних комісій, 
виробничих нарад. 

Виробничо-фінансові плани, плани випуску художньої продукції. Відомості, листування з Художнім 
фондом УРСР про відбір робіт херсонських художників для виставок у Болгарії та Японії (1982).  

Книги відгуків про виставки херсонських художників.  
Штатні розписи, кошториси видатків, титульні списки капітальних вкладень, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори, відомості про перевірку 

їх виконання. 

Ф.Р-3576 Виконавчий комітет Білозерської районної ради народних депутатів, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 1190; 1944-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 1140; 1944-1990 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому районної і сільських рад, районних нарад 
передовиків сільського господарства. Постанови об’єднаних засідань виконкому і бюро Білозерського 
райкому КП(б) України. Розпорядження голови. 

Плани, звіти, довідки про роботу виконкомів районної і сільських рад. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення 

соцзмагань. 
Відомості про збитки, завдані району в період нацистської окупації, матеріальне забезпечення 

демобілізованих військових (1948). 
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Довідки, відомості про роботу народних судів, працевлаштування молоді, кінообслуговування 
населення, стан військових кладовищ і братських могил. 

Списки, відомості про прийом та облаштування репатріантів, переселенців із інших областей України 
та Польщі (1946-1951). Плани, звіти про розміщення переселенців по господарствах, будівництво житла 
для них (1970-і). 

Економіко-географічна характеристика смт Білозерка (1958). Списки населених пунктів району 
(1963). Акти передачі колгоспу ім. Калініна радгоспу «Радянська земля», колгоспу ім. Сталіна 
Лупарівської сільради радгоспу «Радянська Україна» Жовтневого району Миколаївської області (1956).  

Довідки, акти перевірки роботи Білозерського і Комишанського спецдитбудинків.  
Списки учасників Громадянської війни, визволення Шуменського округу Болгарії у роки Другої 

світової війни, Героїв Соціалістичної праці, передовиків виробництва. 
Подання, протоколи, списки громадян, нагороджених урядовими нагородами, званнями Героя 

Соціалістичної праці, Заслуженого вчителя УРСР. Акти вручення дипломів учасників ВДНГ СРСР, 
Почесних грамот ЦК КП(б) України і Ради Міністрів УРСР. 

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

результатами виборів. 

Опис 2 
Справ: 50; 1944-1964, 1966-1989, 1991 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому. 
Документи про розмінування плавнів та берегів річок (1945), відведення земельних ділянок (1951-

1952, 1955, 1957).  
Відомості про чисельність населення, наявність релігійних общин (1952). Довідки про економічний 

стан колгоспів, сімей переселенців (1949), мобілізаційну підготовку народного господарства, стан 
боротьби зі злочинністю. 

Список репатріантів, обраних депутатами місцевих рад (1951), служителів релігійних культів (1962). 

Ф.Р-3577 Планова комісія виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, 
смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 184; 1945-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 184; 1945-1969 рр.  

Протоколи засідань, плани роботи комісії. 
Економічна характеристика району (1961).  
Перспективні плани розвитку сільського господарства району. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 

району, заготівлю і продаж сільгосппродукції державі. 
Звіти про перепис населення, кількість худоби (1966).  
Розрахунки чисельності працівників у колгоспах. Експлікація земель колгоспів, підсобних 

господарств (1961). Списки спеціалізованих господарств. 
Титульні списки, довідки про будівництво об’єктів соціально-культурної сфери, господарських 

споруд. 
Довідки про мережу медичних, культурно-просвітніх установ, електрифікацію району, благоустрій 

населених пунктів, чисельність і працевлаштування випускників ЗОШ.  
Списки спеціалістів сільського господарства.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3579 Білозерська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 724; 1944-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 724; 1944-1982 рр. 

Накази Уповноваженого Держплану СРСР по Херсонській області, обласного управління статистики; 
рішення, розпорядження Білозерського райвиконкому. 

Плани, звіти про роботу. 
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Економічна характеристика району (1944). 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Списки населених пунктів, підприємств, установ і організацій району. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, засідань профкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3580 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Білозерської 
районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 97; 1945-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 97; 1945-1969 рр. 

Накази начальника (1958-1959). 
Плани, титульні списки, звіти, статистичні звіти, довідки про будівництво, благоустрій, озеленення, 

експлуатацію доріг, наявність і роботу дорожньої техніки та автотранспорту, кількість автомобілів і 
гаражів, чисельність автолюбителів. Акти приймання доріг в експлуатацію (1964).  

Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси видатків, 
звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3581 Білозерська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 409; 1944-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 409; 1944-1972 рр. 

Постанови Головного державного інспектора по торгівлі по Херсонській області, Херсонського 
обласного відділу торгівлі, правління облспоживспілки, Білозерського райвиконкому. 

Протоколи загальних зборів працівників торгівлі району, зборів уповноважених пайщиків, засідань 
правління, виробничих нарад. Доповіді голови правління на сесіях Білозерської районної ради. 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, листування про виконання планів товарообігу, зростання 
виробництва і збільшення асортименту продукції, стан кооперування. 

Дислокація, паспорти інвентаризації торговельної мережі, списки торговельних точок. 
Договори, акти, кошториси, відомості про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки працівників (1946). 
Штатні розписи, статистичні звіти про склад і рух кадрів. Кошториси видатків, звіти про їх 

виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3582 Херсонське елітне господарство овочевих культур Всесоюзного науково-дослідного 
інституту консервної промисловості (ВНДІКП), с. Комишани Білозерського району Херсонської 
області 
Справ: 45; 1949-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1949-1965 рр. 

Накази, вказівки Міністерства харчової промисловості СРСР, Головконсерву СРСР, ВНДІКП. 
Протоколи засідань наукової ради, виробничих нарад, нарад активу господарств. 
Виробничо-фінансові плани, плани фінансування капітальних вкладень, з праці.  
Експлікація земель, відомості про вибір місця під дослідну ділянку, акти передавання 2-го відділення 

радгоспу ім. Куйбишева для організації елітного господарства (1949), приймання радгоспу 
ім. Куйбишева до складу господарства (1954). 

Плани, титульні списки, акти, відомості про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. 



 141

Ф.Р-3590 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Білозерського району Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 425; 1931-1936, 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 425; 1931-1936, 1944-1969 рр. 

Білозерська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного, з 1957 р. «Батумський» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповіді про роботу. 
Микільська, з 1958 р. Дар’ївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна, з 1962 р. «Росія» 

Розпорядження голови (1964). Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Загорянівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Відомості обліку трудоднів (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Киселівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповідь про роботу (1959). 
Кізомиська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Комишанська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова, з 1951 р. ім. Хрущова, з 1958 р. «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Заяви про вступ до колгоспу (1956, 1959-1960). 
Музиківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Надеждівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповіді про роботу. 
Олександрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XIV партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Доповідь про роботу (1946), звіт про фінансово-
господарську діяльність за 1944 рік. 

Станіславська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний рибалка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVІІІ партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Токарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Цареводарська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Чорнобаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Маяк» 

Статут (1962). Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Рішення, розпорядження правління, доповіді про 
роботу. Історико-економічна характеристика сільгоспартілі (1965). Списки колгоспників на відведення 
присадибних ділянок (1959). 

Широкобалківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Прибій» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний лиман», з 1956 р. «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 
1944 рік. 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Штатний розпис, кошторис видатків на 1964 рік. 

Протокол засідання ліквідаційної комісії (1965). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Паризької комуни 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шмідта 

Протоколи загальних зборів, засідань правління.  

Ф.Р-3593 Радянське господарство (радгосп) «Городній Велетень» Херсонського консервного 
комбінату, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 122; 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 122; 1944-1965 рр. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Звіти, відомості, листування з Головконсервом СРСР про використання 

зрошуваних земель, розвиток садівництва, виноградарства, овочівництва, тваринництва. 
Титульні списки, кошториси на капітальне будівництво, розрахунки відновлення і реконструкції 

радгоспу в 1948-1949 рр. Документи про переселення колгоспників до радгоспів.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективний договір (1961). 

Ф.Р-3594 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Білозерський» Херсонського виноробного 
тресту, с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області 
Справ: 341; 1949-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1949-1954 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання. 
Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Опис 2  
Справ: 279; 1955-1968 рр. 

Протоколи засідань дегустаційної комісії. 
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Виробничо-фінансові плани. Звіти, відомості про стан виноградників, садів, збирання та переробку 
врожаю, використання зрошуваних земель, розвиток тваринництва. 

Протоколи засідань товариських судів. 
Штатні розписи, статистичні звіти про рух кадрів, з праці і зарплати. Списки працівників. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Опис 3 Профспілковий комітет 
Справ: 18; 1964-1968 рр. 

Протоколи профспілкових зборів. 
Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти. 
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. 

Ф.Р-3595 Білозерське розсадницьке радянське господарство (розсадникорадгосп) Українського 
республіканського тресту «Укрплодовинрозсадник», с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської 
області 
Справ: 82; 1946-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 82; 1946-1961 рр. 

Накази тресту «Укрплодовинрозсадник», Херсонського обласного управління радгоспів, листування з 
ними з виробничих питань. 

Виробничо-фінансові плани. 
Штатні розписи, плани з праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3596 Машинно-тракторні станції (МТС) Херсонського обласного управління сільського 
господарства (ОАФ) 
Справ: 1432; 1933-1941, 1943-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 13; 1933-1941 рр. 

Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність Новогригорівської МТС 
Генічеського району, Новомаячківської МТС Новомаячківського району. 

Опис 2 
Справ: 1169; 1943-1958 рр. 

Накази Херсонських обласних управлінь сільського господарства, бавовництва. 
Протоколи загальних зборів, засідань рад МТС, виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, з праці і зарплати. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти приймання-передавання майна 
ліквідованих МТС колгоспам, радгоспам і РТС. 

Опис 3 Документи з особового складу 
Справ: 250; 1943-1957 рр. 

Накази директорів, особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам Бехтерської (1944) 
і Новозбур’ївської (1943-1944) МТС Голопристанського району (1944), Гаврилівської МТС 
Нововоронцовського району (1951, 1954-1956), Калінінської (1957) і Львівської (1944-1957) МТС 
Калінінського району, Чорнянської МТС Новомаячківського району (1948-1953). 
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Ф.Р-3598 Херсонське обласне управління професійно-технічної освіти Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2096; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 1132; 1944-1976 рр. 

Накази Головного управління трудових резервів при РНК СРСР, Херсонського обласного управління 
трудових резервів. 

Накази начальника. Протоколи виробничих нарад, засідань науково-методичної ради управління, 
училищних методичних рад, конференцій майстрів і викладачів, зборів активу. 

Плани, звіти про роботу навчально-методичного кабінету, навчально-виробничу, культурно-масову і  
політико-виховну роботу шкіл ФЗН, ремісничих, будівельних, технічних, професійно-технічних 
училищ, училищ механізації сільського господарства. Звіти, довідки, відомості про матеріальне 
забезпечення навчального процесу, підсумки атестації і виробничої практики, технічну творчість учнів, 
працевлаштування випускників. Статистичні звіти про набір і контингент учнів, чисельність і склад 
працівників, фонд зарплати. 

Акти приймання-передавання мережі навчальних закладів з-під підпорядкування Миколаївського 
обласного управління трудових резервів (1955). 

Документи про проведення соцзмагань. 
Паспорти училищ. 
Списки працівників системи трудових резервів, нагороджених медаллю «За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1946). 
Списки працівників підвідомчих навчальних закладів. Характеристики вихователів, майстрів 

виробничого навчання. 
Зведені бюджети управління. Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність управління, підвідомчих закладів. 

Опис 2 
Справ: 28; 1956-1976 рр. 

План підготовки робітників школою ФЗН Херсонського суднобудівного заводу на 1956-1960 роки. 
Накази, звіти, відомості про підготовку спеціалістів для Збройних сил СРСР, навчання громадян 

Куби в ПТУ (1961-1962), відрядження спеціалістів профтехосвіти до Болгарії в рамках дружніх зв’язків 
(1976). Довідки, відомості про стан мобілізаційної підготовки і навчання цивільній обороні, 
профілактику правопорушень серед учнів. 

Опис 3 
Справ: 936; 1976-1988 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань навчально-методичної ради, секцій навчально-методичного 
кабінету, педагогічних конференцій і читань. 

Перспективні плани, відомості про розвиток системи профтехосвіти в області. Виробничо-фінансові 
плани, звіти, довідки про навчально-виробничу, ідейно-виховну, культурно-масову, фізкультурно-
спортивну роботу училищ; підготовку кваліфікованих працівників, спеціалістів для Збройних сил СРСР; 
проведення конкурсів-оглядів на звання кращого по професії, місячників оборонно-масової роботи, 
військово-патріотичної гри «Орлятко»; побутове і медичне обслуговування учнів; профілактику 
правопорушень; працевлаштування випускників. Статистичні звіти про чисельність, контингент і рух 
учнів, чисельність і склад працівників, фонд зарплати. 

Плани, звіти про капітальне будівництво. 
Наказ, кошториси, програми обміну делегаціями учнів ПТУ з Болгарією (1976-1977). 
Листування з Держкомітетом УРСР з профтехосвіти про огляди роботи педагогічних колективів, 

покращення роботи навчальних закладів, роботу клубів інтернаціональної дружби, розвиток туризму.  
Відомості, довідки з історії профтехосвіти на Херсонщині (1979). 
Документи про проведення соцзмагань, нагородження працівників системи профтехосвіти. 
Списки працівників підвідомчих навчальних закладів. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність 

управління, підвідомчих закладів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому. 
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Ф.Р-3599 Херсонська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (МКК-РСІ), 
м. Херсон Одеської області 
Справ: 426; 1930-1934 рр. 

Опис 1 
Справ: 426; 1930-1934 рр. 

Постанови, протоколи засідань президій Центральної, Одеської обласної, Херсонської міської КК-
РСІ, Херсонської міськради, засідань колегії, комісії по чистці установ, бюро скарг МКК-РСІ. 

Звіти про роботу МКК. Протоколи, акти, листування про перевірку роботи груп сприяння РСІ. 
Акти, довідки, відомості, листування про обстеження установ, підприємств і організацій м. Херсон, 

сільськогосподарських підприємств і організацій Херсонського району, усунення виявлених недоліків. 
Скарги критикованих установ і осіб, листування з ними і редакціями газет про розгляд скарг. Заяви 

громадян про поновлення на роботі. 
Накази голови з особового складу (1931-1932), списки, довідки, посвідчення працівників МКК, 

інспекторів-добровольців. 

Ф.Р-3600 Херсонський обласний комітет профспілки працівників харчової промисловості, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 868; 1950-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 868; 1950-1985 рр. 

Постанови президії, секретаріату ВЦРПС, ВУЦК профспілки.  
Протоколи обласних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії обкому, обласних 

нарад активу, загальних зборів, засідань первинних профорганізацій. 
Плани, звіти, довідки про перевірку колективних договорів, проведення громадських оглядів, роботу 

бригад відмінної якості і кас взаємодопомоги, культурно-масову роботу, діяльність закладів культури, 
організацію відпочинку, дотримання трудової дисципліни, охорону праці.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Списки членів, кандидатів в члени обкому профспілки. 
Статистичні звіти про мережу первинних профорганізацій, склад членів профспілки, чисельність і 

навчання профактиву, роботу профспілкових кіноустановок, бібліотек, клубів, нещасні випадки на 
виробництві. 

Штатні розписи, кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх 
виконання. 

Ф.Р-3601 Херсонська обласна організація товариства «Знання» України, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 1132; 1948-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 279; 1948-1963 рр. 

Протоколи установчих зборів, обласних конференцій, засідань пленумів, президії, бюро, секцій 
обласного відділення, загальних зборів, засідань правлінь районних відділень товариства.  

Положення про обласне, міське, районні відділення, первинні організації, групи членів, 
уповноважених товариства. Положення, навчальні плани Херсонського вечірнього інституту нової 
техніки і трудового досвіду, університету здоров’я, міського університету культури для молоді, 
районних колгоспних університетів. 

Інструкція про облік членів товариства, про розрахунки за лекційну роботу на периферії. Пам’ятка 
рецензенту. 

Документи про створення Херсонського міського відділення, передачу функцій лекційної пропаганди 
від обласного управління культури обласному відділенню товариства (1957). 

Плани, звіти, доповідні записки, відомості про лекційну, видавничу діяльність відділень товариства, 
публікації його членів у наукових виданнях. Звітна доповідь лектора Вершиніна В. Д. – колишнього 
військового комісара 25-ї стрілецької дивізії. 

Документи по виставці «Науково-технічний прогрес УРСР» (1954). 
Відомості про реконструкцію Херсонського будинку санітарної культури під планетарій (1957-1959). 
Списки членів-засновників обласного відділення. 
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Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 853; 1969-1995 рр. 

Протоколи засідань пленумів правління, президії, бюро секцій, методичних рад обласної організації. 
Розпорядження голови (1989-1995). 

Постанови обласної ради народних університетів, президій районних організацій. 
Плани, звіти, довідки про роботу обласної, міської, районних і первинних організацій, секцій 

обласної організації, постійно діючих семінарів, школи молодого лектора, школи «Знання про природу», 
радіолекторія «Природа рідного краю», жіночого клубу «Червона гвоздика». Паспорти, тематичні плани, 
відомості про роботу народних університетів. 

Плани заходів з підготовки святкування 100-річчя з дня народження Леніна В. І.  
Звіти про виконання лекційних планів. Тексти лекцій, методичні розробки, афіші лекторів, циклів 

лекцій і молодіжних вечорів. Плани, довідки про підготовку і перепідготовку лекторських кадрів. 
Довідки про пропаганду фізкультури і спорту, стан пропаганди міжнародних відносин і зовнішньої 

політики СРСР, лекційну пропаганду серед іноземних громадян, що навчаються у навчальних закладах 
Херсонської області. 

Списки працівників обласної, міської, районних організацій. Характеристики для нагородження 
найкращих лекторів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошториси 
прибутків і видатків Херсонського планетарію. 

Ф.Р-3602 Херсонський філіал Українського республіканського проектно-вишукувального інституту 
«Укрколгосппроект», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 310; 1960-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 310; 1960-1984 рр. 

Постанови правління Українського міжколгоспного об’єднання з будівництва, накази 
республіканського проектно-вишукувального інституту «Укрколгосппроект». 

Положення про Херсонську обласну міжколгоспну проектну організацію (1960, 1964) та міжрайонну 
колгоспну проектно-вишукувальну групу (1960). 

Накази, розпорядження голови. Протоколи загальних зборів уповноважених, засідань технічної ради, 
групи сприяння народному контролю. 

Основні показники виробничої діяльності. Плани, звіти, довідки про виконання проектно-
вишукувальних робіт, виробництво будматеріалів, впровадження нової техніки. 

Списки працівників, у т. ч. нагороджених. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, підготовку і підвищення 

кваліфікації кадрів, з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори. Документи про 

проведення соцзмагань. Плани соціального розвитку філіалу, звіти про роботу місцевкому. Кошториси 
прибутків і видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Ф.Р-3603 Херсонська вечірня музична школа Херсонського обласного управління культури, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 125; 1946-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 125; 1946-1963 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства культури УРСР, обласного відділу у справах мистецтв. 
Протоколи засідань педагогічної ради, циклових комісій, загальних, батьківських зборів.  
Плани, звіти про навчальну, навчально-виховну роботу школи, методичних комісій, викладачів. 
Списки працівників, учнів.  
Штатні розписи, статистичні звіти про склад викладачів і контингент учнів. Кошториси видатків, 

звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3604 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Промислове підприємство «Херсонзалізобетон», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 575; 1949-2004 рр. 

Опис 1 
Справ: 541; 1949-1993 рр. 

Накази Міністерств будівництва СРСР і УРСР, Херсонського будівельного тресту, тресту 
«Чорноморськзалізобетон». 

Накази, розпорядження директора. Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
Техпромфінплани. Звіти, статистичні звіти про випуск продукції, впровадження винаходів і 

рацпропозицій, нової техніки.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати. Списки учнів на виробництві. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. 

Опис 2 
Справ: 34; 1994-2004 рр. 

Статут ВАТ (1994). 
Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань правління. Накази голови правління, директора, 

ліквідатора. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-3605 Херсонське обласне об’єднання «Сільгосптехніка» Українського республіканського 
об’єднання «Сільгосптехніка», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1831; 1961-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 951; 1961-1967 рр. 

Накази Всесоюзного, Українського республіканського об’єднань «Сільгосптехніка». 
Накази, розпорядження голови. Протоколи засідань технічної ради, семінарів-нарад старших 

бухгалтерів, економістів районних відділень, баз і спецмагазинів. 
Промфінплани об’єднання та підвідомчих організацій. Плани, статистичні звіти, довідки, відомості 

про стан механізації, технічне оснащення господарств, використання машинно-тракторного парку, 
підготовку механізаторів, допомогу відсталим колгоспам.  

Акти введення об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань, громадських оглядів стану підготовки сільгосптехніки до 

збирання врожаю. 
Статистичні звіти про технічні удосконалення, впровадження винаходів і рацпропозицій, охорону 

праці, нещасні випадки на виробництві, чисельність працівників та фонд зарплати. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність об’єднання та 

підвідомчих організацій. 
Колективні договори, документи про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 880; 1968-1984 рр. 

Накази Всесоюзного, Українського республіканського об’єднань «Сільгосптехніка». 
Накази, розпорядження голови. Протоколи засідань технічної, техніко-економічної рад. 
Виробничо-торговельно-фінансові плани об’єднання та підвідомчих організацій. Звіти, довідки про 

виконання виробничих планів, механізацію і електрифікацію сільгоспвиробництва, ремонт техніки, 
нарощування моторесурсів, впровадження прогресивних технологій і наукової організації праці. 

Списки, акти перевірки роботи підлеглих організацій. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників, підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, виконання планів з праці. Списки керівників районних об’єднань та відділень 
«Сільгосптехніки». 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність об’єднання та 
підвідомчих організацій. 

Протоколи профспілкових зборів. 
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Ф.Р-3606 Херсонське обласне агентство «Союздрук» Херсонського обласного виробничо-технічного 
управління зв’язку, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 35; 1970-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1970-1975 рр. 

Накази, вказівки Міністерств зв’язку СРСР і УРСР. 
Плани, звіти про роботу агентства, підвідомчих установ. Статистичні звіти про мережу агентства, 

розповсюдження друкованих видань, виконання планів з праці, чисельність працівників. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність агентства і 

підвідомчих установ. 

Ф.Р-3607 Херсонське державне музичне училище Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 494; 1945-1992 рр. 

Опис 1 
Справ: 494; 1945-1992 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Міністерства вищої освіти СРСР, Міністерств вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР і УРСР, Херсонського обласного управління культури. 

Статут училища (1948). 
Протоколи засідань педагогічної ради, методично-предметних комісій, комісії з розподілення 

випускників. 
Навчальні плани, плани політико-виховної, культурно-масової роботи. Робочі плани викладачів. 
Плани, звіти, довідки, відомості про навчальну, культурно-масову, політико-виховну роботу, роботу 

предметно-методичних комісій, контингент учнів, організацію практики, працевлаштування 
випускників. Робочі плани викладачів. 

Програми концертів викладачів і учнів. Протоколи виступів учнів на академічних концертах. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. Кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3608 Чаплинський маслосирзавод Херсонського обласного управління молочної промисловості, 
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 149; 1960-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 149; 1960-1970 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, інструкції Херсонського, Чорноморського Раднаргоспів, 
Херсонського обласного управління молочної промисловості, тресту «Маслосирпром». 

Довідки, кошториси на будівництво заводу, акти приймання виконаних робіт (1960). 
Техпромфінплани. Договори з колгоспами, радгоспами про постачання молока. Листування з 

підприємствами, установами та організаціями про випуск і реалізацію продукції. 
Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 
Протоколи засідань профкому. Колективні договори. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти профкому. 

Ф.Р-3609 Чаплинська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 142; 1945-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 142; 1945-1968 рр. 

Протоколи районної економічної конференції (1964), зборів уповноважених пайщиків, засідань 
правління. 



 149

Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про наявність торговельної мережі, виконання планів 
товарообігу, розвиток роздрібної торгівлі і громадського харчування, стан книжкової торгівлі. 

Титульні списки об’єктів капітального будівництва. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки членів правління. 
Штатні розписи, статистичні звіти про склад і рух кадрів, фонд зарплати. Кошториси видатків, звіти 

про їх виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3610 Червонополянське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Херсонського 
обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, с. Андріївка Чаплинського району 
Херсонської області 
Справ: 260; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 260; 1944-1971 рр. 

Накази, постанови, інструкції, вказівки Одеської міжобласної контори «Агроліснасіння», 
Херсонських міжобласних відділень лісорозсадницьких трестів, Херсонського обласного земельного 
відділу, обласних управлінь сільського господарства, радгоспів, лісового господарства та лісозаготівель, 
виробництва і заготівлі сільгосппродуктів, зрошуваного землеробства, Чаплинського виробничого 
управління сільського господарства, колгоспно-радгоспного управління, Каланчацького тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства. 

Протоколи загальних зборів працівників. 
Виробничо-фінансові плани. Статистичні звіти про хід сільгоспробіт. Листування з установами, 

організаціями, договори з колгоспами на продаж лісопосадкових матеріалів. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, розподіл зарплати. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3611 Херсонська психоневрологічна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, 
с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 422; 1944-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 422; 1944-1988 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
Протоколи лікарських конференцій, засідань судово-психіатричної комісії, ради медичних сестер, 

виробничих нарад. 
Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді про роботу лікарні, її відділень і служб, впровадження 

наукових досягнень у медичну практику, контингент хворих, використання ліжкового фонду, охорону 
праці й техніку безпеки, чисельність і склад працівників. 

Звіти з нозології. Аналізи, довідки про стан психоневрологічної допомоги населенню. 
Відомості про нагородження медаллю «Ветеран праці». 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність лікарні, 

підсобного господарства. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. Протоколи засідань, плани, звіти 

про роботу ради наставників. 

Ф.Р-3618 Горностаївська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 325; 1944-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 325; 1944-1974 рр. 

Звіти, доповідні записки про роботу районних інспекторів. Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості про чисельність населення району до і після нацистської окупації. Списки примусово 

вигнаних до Німеччини громадян, розстріляних партизанів (1944). 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Списки колгоспів, підприємств, установ і організацій району. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
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Ф.Р-3619 Братолюбівський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», 
с. Братолюбівка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 92; 1958-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 92; 1958-1964 рр. 

Постанови, розпорядження Херсонського і Чорноморського Раднаргоспів, Херсонського обласного 
тресту «Маслосирпром». 

Техпромфінплани. Звіти про заготівлю молока, випуск продукції, з праці. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3621 Планова комісія виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 99; 1952-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 99; 1952-1965 рр. 

Перспективні плани розвитку сільського господарства району. 
Економічні характеристики району, господарств. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 

району, здачу зерна, розвиток тваринництва, використання нової техніки і технологій у виробництві, 
розподіл та використання земель за угіддями. Структура посівних площ району (1962). 

Документи про проведення соцзмагань, участь господарств у ВСГВ. 
Звіти господарств про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3622 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Каховської 
районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 128; 1951-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1951-1966 рр. 

Накази, розпорядження Херсонського обласного дорожнього відділу. Накази начальника. 
Плани, титульні списки, звіти, відомості про будівництво, ремонт, озеленення доріг. Акти приймання 

виконаних робіт, виявлених дефектів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки працівників. 
Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про їх виконання.  

Ф.Р-3623 Відділ культури виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 106; 1953-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 106; 1953-1964 рр. 

Плани роботи відділу. 
Протокол кущової наради працівників культурно-просвітніх установ Каховського, Бериславського, 

Новомаячківського районів (1958), засідань кіномеханіків. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, експлуатацію 

кіномережі. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 
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Ф.Р-3625 Виконавчий комітет Семенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області 
Справ: 225; 1954-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 225; 1954-1974 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. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3626 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Новомаячківський» Херсонського 
обласного управління радгоспів, смт Нова Маячка Каховського району Херсонської області 
Справ: 63; 1957-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1957-1961 рр. 

Рішення, розпорядження Новомаячківського райвиконкому, акти приймання-передавання майна від 
Новомаячківської МТС, колгоспів ім. Молотова та ім. Хрущова (1957). 

Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про розвиток рослинництва і тваринництва.  
Титульні списки по капітальному будівництву. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи засідань, кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Ф.Р-3627 Новомаячківська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 5; 1956-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 5; 1956-1958 рр. 

Виробничі плани, кошториси на капітальне будівництво. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3630 Херсонський м’ясокомбінат Ради народного господарства Херсонського економічного 
адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 173; 1937, 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 173; 1937, 1944-1962 рр. 

Накази Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, Міністерств м’ясної і молочної 
промисловості СРСР і УРСР, Укрм’ясотресту, Київського міжобласного м’ясотресту, Херсонського 
Раднаргоспу. 

Протокол наради при заступнику міністра м’ясної і молочної промисловості УРСР (1951), постанови, 
рішення Херсонських обласних виконкому, обкому КП(б) України про постачання м’ясопродукції для 
будівельників Каховської ГЕС, пошукових партій. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи загальних зборів, виробничо-технічних нарад, засідань 
дегустаційної комісії. 

Техніко-економічні показники, техпромфінплани, звіти, листування про випуск і реалізацію 
продукції, заготівлю і закупівлю сировини, ціноутворення, постачання обладнання, механізацію 
трудомістких робіт, впровадження нової техніки, винаходів і рацпропозицій у виробництво. 

Плани, титульні списки, кошториси, звіти, листування про відновлення і переобладнання комбінату, 
капітальне будівництво. 

Списки наявного і невстановленого обладнання. 
Документи про проведення соцзмагань, характеристики передовиків виробництва. 
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Штатні розписи, статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, з праці і 
зарплати. Плани, основні показники збільшення чисельності працівників і зростання зарплати (1937). 

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективні договори, інформації про їх виконання. 

Ф.Р-3631 Херсонський обласний онкологічний диспансер Херсонського обласного відділу охорони 
здоров’я, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 282; 1951-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 282; 1951-1989 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Міністерства охорони здоров’я УРСР, Херсонського обласного відділу 
охорони здоров’я, листування з ними про боротьбу з онкологічними захворюваннями, оплату праці. 

Накази головного лікаря (1982-1983, 1985-1989). Протоколи медичних конференцій, засідань 
медичної ради, ради медсестер, протиракової комісії. 

Плани, звіти про роботу диспансеру. Звіти, акти обстеження онкологічної роботи по районах. 
Кон’юнктурні огляди, доповіді, довідки, відомості про стан онкологічної допомоги населенню, 
проведення профілактичних оглядів, впровадження в медичну практику наукових досягнень і 
передового досвіду. Статистичні звіти, аналізи стану захворюваності на рак та інші злоякісні утворення. 

Довідки з історії розвитку онкологічної служби в області (1964). 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників. Списки працівників, у т. ч. учасників ВВВ 

(1970). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошториси на 

капітальний ремонт і переобладнання будівлі поліклініки, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Протоколи профспілкових конференцій, доповіді про роботу профкому. 

Ф.Р-3634 Херсонське культурно-просвітнє училище Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 493; 1944-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 493; 1944-1987 рр. 

Накази, постанови, вказівки Управління у справах вищої школи, Комітету у справах культурно-
просвітніх установ при РНК УРСР, Наркомату освіти УРСР, Херсонського обласного управління 
культури.  

Статут училища (1970). 
Накази директора (1980-1983, 1985-1987). Протоколи засідань педагогічної ради, предметно-

методичних комісій. 
Плани, звіти, довідки про навчально-методичну, культурно-масову, політико-виховну, шефську 

роботу училища, проведення практики. Звіти, щоденники про роботу методичних комісій і об’єднань, 
викладачів, класних керівників. Довідки про контингент учнів, чисельність і склад працівників, стан 
навчально-матеріальної базу училища. 

Навчальні програми, методичні розробки викладачів.  
Історичні довідки про заснування училища (1961, 1968). 
Книга відгуків про учнівські концерти (1958). 
Список викладачів-учасників ВВВ (1975). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Договір про 

виконання проектно-кошторисних робіт із реконструкції будинку технікуму (1947). 

Ф.Р-3635 Планова комісія виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 123; 1953-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 123; 1953-1964 рр. 

Протоколи засідань комісії, районних нарад передовиків сільського господарства. 
Перспективні плани розвитку народного господарства району. 
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Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 
району. Економічні показники, відомості про стан земельних угідь, аналізи фінансово-господарської 
діяльності колгоспів. 

Статистичні звіти про розвиток мережі медичних закладів, експлуатацію житлово-комунального 
господарства. 

Плани, звіти про будівництво і відновлення житлового фонду, будівництво об’єктів соціально-
побутової і культурної сфери. 

Звіти, довідки, відомості про використання зрошуваних земель, електрифікацію населених пунктів, 
побутове облаштування сімей переселенців. 

Паспорти зрошуваних земель. Технічні проекти, креслення свердловин у колгоспах.  
Документи про проведення соцзмагань, участь колгоспів у ВСГВ. 
Списки керівників колгоспів, передовиків сільського господарства. 

Ф.Р-3636 Великолепетиський маслоробний завод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 41; 1959-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1959-1964 рр. 

Постанови, розпорядження Херсонського, Чорноморського Раднаргоспів. Накази тресту 
«Маслосирпром», листування з ним з організаційно-виробничих питань. 

Накази директора (1960). 
Техпромфінплани, звіти про випуск продукції. 
Акти відведення земельної ділянки під будівництво заводу, приймання будівлі (1958-1959). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3641 Херсонська обласна рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного Ордена Леніна 
товариства «Динамо», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 598; 1944-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 598; 1944-1984 рр. 

Статут Всесоюзного фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (1969).  
Протоколи засідань президії, накази голови Української республіканської ради товариства; 

розпорядження голови обласної ради Спілки спортивних товариств і організацій УРСР. 
Протоколи засідань пленумів, президії, тренерської ради, організаційно-методичного кабінету. 

Накази голови, заступника. 
Постанови президії про присвоєння спортивних розрядів, звань громадських інструкторів.  
Плани роботи обласної ради. Звіти, зведення, відомості про спортивну роботу, виконання планів 

товарообігу, підготовку спортсменів-розрядників, присвоєння спортивних розрядів, відбір кандидатів до 
олімпійських збірних, атестацію тренерів, спортивну роботу з дітьми і підлітками. Статистичні звіти про 
розвиток фізкультури і спорту, чисельність і склад фізкультурних колективів. 

Календарні плани спортивно-масових заходів. Накази, положення, протоколи, звіти про проведення 
спортивних змагань. 

Сценарії документального фільму «Ми – динамівці» (1977), телепередачі «Динамо» в Олімпійському 
році» (1980). 

Списки керівників, інструкторів, тренерів, майстрів спорту, розрядників, значкистів ГПО, призерів 
змагань. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Титульні списки на ремонт і відновлення спортивних споруд (1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи звітно-виборчих профспілкових конференцій, зборів, засідань місцевкому. 
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Ф.Р-3642 Херсонський технічний центр телебачення і радіомовлення Української державної 
телерадіомовної компанії, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 241; 1956-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 85; 1956-1964 рр. 

Накази Міністерств зв’язку СРСР і УРСР. 
Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани. Звіти, довідки про роботу. Відомості, листування про експлуатацію 

обладнання, впровадження винаходів і рацпропозицій у виробництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів. Колективні договори. 

Опис 2 
Справ: 147; 1969-1991 рр. 

Накази голови Державного комітету з радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР про 
приймання телецентрів у підпорядкування від Міністерства зв’язку УРСР (1969).  

Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад. 
Перспективний план соціально-економічного розвитку на 1981-1985 роки. 
Виробничо-фінансові плани. Звіти, довідки про роботу. Листування з Миколаївським управлінням 

технічної експлуатації радіоремонтної магістралі про покращення якості телепередач. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Звіти про роботу з кадрами. Довідки, розрахунки, списки на виплату винагород за підсумками року. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори, акти перевірки їх 

виконання. 

Опис 3 
Справ: 9; 1992-1994 рр. 

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

Ф.Р-3643 Великолепетиське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Українського 
республіканського тресту садових та виноробних підприємств (Укрсадвинтресту), смт Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 54; 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1944-1965 рр. 

Рішення, розпорядження, протоколи, акти, листування про відведення і розподілення земель, 
електрифікацію, водопостачання Великолепетиського державного лісового розсадника (1957-1960). 

Виробничо-фінансові плани. Звіти, статистичні звіти, листування про землевпорядкування,  
інвентаризацію садів, розвиток виноградарства, застосування отрутохімікатів.  

Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3645 Херсонське обласне відділення Музичного товариства УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 115; 1961-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 115; 1961-1985 рр. 

Накази, постанови, листування про створення обласного відділення Хорового товариства УРСР 
(1961), наказ про його перейменування у відділення Музично-хорового товариства УРСР (1967). 

Протоколи обласної, районних звітно-виборчих конференцій, засідань президії правління, 
педагогічних рад музичних шкіл м. Херсон, загальних зборів хорових колективів. 
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Плани, звіти, довідки про роботу обласного і районних відділень, народних університетів культури, 
музичних шкіл, участь у республіканському огляді відділень товариства (1977), проведення обласних 
фестивалів, шефську допомогу самодіяльним колективам. 

Відомості про чисельність членів товариства. Списки, характеристики хорових колективів області.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3647 Херсонське обласне відділення Педагогічного товариства УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 131; 1959-1969, 1972-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 131; 1959-1969, 1972-1984 рр. 

Стенограма республіканського семінару лекторів і пропагандистського активу, проведеного у 
м. Херсон (1974). 

Постанови, рішення звітно-виборчих конференцій, пленумів. Протоколи засідань президії. Накази 
голови (1980-1984). 

Відомості, інформації про створення районних відділень товариства (1960-1961). 
Плани, звіти, доповіді, довідки, інформації, відомості про роботу обласного, районних і міських 

відділень, первинних організацій товариства. 
Статті, огляди, інформації про передовий досвід вчителів-членів товариства. 
Документи про відзначення активістів (1979). 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3649 Колекція документів про проведення свят і урочистостей, присвячених ювілейним і 
пам’ятним датам в області 
Справ: 24; 1965-1969, 1989-2003 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1965-1969, 1989-2003 рр. 

Програми, сценарії, статті, тексти виступів, запрошення, афіші урочистих заходів, у т. ч. відзначення 
річниць перемоги у ВВВ, проводів молоді до Збройних сил СРСР, траурного церемоніалу 
перепоховання останків Невідомого солдата і запалення Вічного вогню (1967), святкування 100-річчя 
Херсонського краєзнавчого музею (1990), 500-річчя українського козацтва, 100-річчя з дня народження 
Куліша М. Г. (1992), Міжнародного літературно-мистецького Шевченківського свята «В сім’ї вольній, 
новій» (1997), 200-річчя Собору Успіння Пресвятої Богородиці м. Херсон (1998); 55-річчя утворення 
Херсонської області (1999); 200-річчя церкви Всіх Святих м. Херсон (2003). 

Ф.Р-3650 Куліш Леонід Пилипович (1924-2002), поет, член Національної спілки письменників 
України 
Справ: 209; 1935-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 209; 1935-1995 рр. 

Рукописи поем, віршів, повістей, оповідань, новел, нарисів, статей; опубліковані твори. Тексти і ноти 
пісень на слова Куліша Л. П.  

Авторизовані переклади віршів та оповідань радянських авторів.  
Критичні статті, нариси, рецензії на літературні твори, виступи музичних колективів.  
Записники, робочі нотатки. 
Сценарії телепередач, тексти інтерв’ю, виступів на мітингах. Програми, афіші, абонементи концертів, 

літературно-музичних вечорів за участю Куліша Л. П. 
Витяг з протоколу засідання президії Спілки письменників УРСР про прийом Куліша Л. П. у члени 

Спілки (1958). 
Протоколи засідань, плани, доповіді про роботу секції поезії при Херсонському філіалі Спілки 

письменників України. 
Договори, листування з редакціями і видавництвами про публікацію творів. Листи від читачів, колег, 

журналістів. 
Автобіографія, посвідчення, запрошення, вітальні листівки. 
Фотографії Куліша Л. П. групові та індивідуальні. 
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Ф.Р-3651 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області 
Справ: 103; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 103; 1943-1960 рр. 

Постанови, рішення, вказівки Херсонського обласного, Генічеського районного виконкомів. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, інформації про роботу. Протоколи 

сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1944). 
Листування з райвиконкомом про благоустрій населених пунктів. 
Списки репатріантів, переселенців з Польщі (1945), керівників і спеціалістів колгоспів (1946). 
Протоколи засідань товариського суду. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. Біографії кандидатів у депутати Верховних Рад СРСР і УРСР. 
Списки членів постійних комісій. 

Ф.Р-3652 Орендне підприємство «Херсонкнига», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 338; 1946-1966, 1968-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 338; 1946-1966, 1968-1996 рр. 

Постанови, рішення Херсонського облвиконкому, бюро обкому Компартії України, накази обласного 
управління культури, листування з ними про покращення книжкової торгівлі. 

Положення про Херсонську обласну контору книжкової торгівлі (1949, 1953). Акт передачі контори у 
підпорядкування обласного управління культури (1955). Наказ об’єднання «Укркнига» про 
перейменування контори в об’єднання «Херсонкнига» (1990). Статут орендного підприємства 
«Херсонкнига» (1994). 

Накази директора. Протоколи загальних зборів орендарів орендного підприємства «Херсонкнига», 
засідань ради директорів, виробничих нарад. 

Комплексна програма розвитку книжкової торгівлі на 1984-1990 роки.  
Основні показники, торговельно-фінансові плани, нормативи, розрахунки, звіти про виконання 

планів товарообігу. Звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про роботу магазинів, наявність і 
дислокацію книготорговельної мережі, надходження, продаж і залишки продукції. 

Постанови, довідки, відомості про участь у днях Декади болгарської книги (1980), Всесоюзного 
клубного дня «Книга і молодь» (1988), проведення оглядів і конкурсів, розповсюдження літератури на 
громадських засадах. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Звіти, довідки про роботу з кадрами, підвищення кваліфікації. Списки працівників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіт з праці і зарплати, про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3654 Ольховий Микола Степанович (1908), партійний працівник 
Справ: 48; 1920-2001 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1920-2001 рр. 

Рукописи автобіографічної повісті «Село над Інгульцем» (1962), «Спогадів сталініста» (1997, 2001), 
роздумів на теми соціалізму і сталінізму. Статті, реферати, тексти лекцій з історії КПРС і партійного 
діловодства. 

Постанови, довідки про проведення VII Херсонської обласної конференції Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури (1981). 

Особова справа, членські квитки, мандати, посвідчення, вітання. 
Зібрані Ольховим М. С. збірник статей і нарисів «Газета в бою» (1942); тексти виступів, цитати, 

статті, спогади, вірші про Сталіна Й. В. 
Фотоальбом Ольхового М. С. 
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Ф.Р-3655 Херсонський краєзнавчий музей, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 223; 1937-1941, 1946-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 223; 1937-1941, 1946-1971 рр. 

Постанови, накази, вказівки Ради Міністрів УРСР, колегії Міністерства культури УРСР, Комітету у 
справах культурно-просвітніх установ при РНК УРСР, Херсонського обласного управління культури. 

Протоколи виробничих нарад наукових співробітників.  
Акти приймання, інвентаризації і розподілення музейних цінностей, повернутих з Німеччини (1948). 
Плани, звіти, статистичні звіти, доповідні записки, відомості про роботу музею, його відділів, 

філіалів у містах Генічеськ, Каховка, Нова Каховка, народних і самодіяльних музеїв, музейних кімнат. 
Звіт про виявлення і збереження експонатів народної архітектури (1970). 

Тематико-експозиційні плани музею і його відділів. 
Книга обліку відвідувачів (1937-1941). Відомості про відвідуваність музею, відгуки про екскурсії, 

експонати.  
Історичні довідки, тексти лекцій, телепередач про природу, з історії населених пунктів Херсонської 

області, про видатних особистостей, загальнонаукового пізнавального характеру. Списки, відомості про 
пам’ятники і пам’ятні місця на території області, Героїв Радянського Союзу і Соціалістичної праці. 

Листування з Академією наук УРСР, організаціями, громадянами про підготовку лекцій, придбання 
експонатів. 

Документи про святкування 75-річчя музею (1965). 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти.  
Списки працівників. 

Ф.Р-3656 Приморський міжобласний спеціалізований трест «Приморськсільелектромережбуд» 
Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1066; 1965-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 1022; 1965-1982 рр. 

Накази, вказівки Міністерства енергетики та електрифікації УРСР. 
Накази управляючого. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради, ради науково-

технічного товариства. 
Зведені будівельно-монтажні плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про електрифікацію 

сільського господарства, собівартість робіт, введення в дію потужностей, виконання підрядних робіт, 
житлове будівництво, роботу промислових підприємств тресту, наявність і роботу будівельної техніки 
та автотранспорту, з праці і зарплати. 

Виробничо-технічні плани, звіти про роботу механізованих колон Запорізької, Кіровоградської, 
Кримської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Плани, титульні списки, звіти, відомості про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в 
експлуатацію. 

Плани, звіти, акти приймання-передавання механізованих колон, заводів залізобетонних виробів до 
складу тресту (1965). 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про наукову організацію праці, надходження і впровадження 
рацпропозицій, нової техніки, механізацію виробництва, проведення громадських оглядів якості робіт. 

Плани, звіти, статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 
наставництво, працевлаштування молоді.  

Документи про проведення соцзмагань, нагородження працівників урядовими нагородами.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, 

механізованих колон. 
Списки інженерно-технічних працівників. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Відомості про виконання колективних 

договорів. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 44; 1983 р. 

Накази управляючого, рішення ради начальників тресту. Протоколи виробничих нарад, засідань 
технічної ради, ради науково-технічного товариства. 
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Перспективний план соціально-економічного розвитку тресту, механізованих колон. 
Зведений будівельно-монтажний план, статистичні звіти, довідки про електрифікацію сільського 

господарства, введення в дію потужностей, виконання підрядних робіт, роботу госпрозрахункових 
бригад, наявність і роботу будівельної техніки та автотранспорту, з праці і зарплати. 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про наукову організацію праці, надходження і впровадження 
рацпропозицій, нової техніки, механізацію виробництва, проведення громадських оглядів якості робіт. 

Плани, звіти, статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів.  
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, 

механізованих колон. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Відомості про виконання колективних 

договорів. Кошторис прибутків і видатків, фінансовий звіт місцевкому. 

Ф.Р-3657 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великоолександрівського району Херсонської 
області (ОАФ) 
Справ: 157; 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 157; 1944-1965 рр. 

Великоолександрівська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтневий» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Витяги з протоколів, заяви колгоспників про 
виділення присадибних ділянок (1958, 1963). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Іщенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Калінінська селищна рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ілліча 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Малоолександрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новогреднівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги обліку трудоднів (1948, 1950). 
Новодмитрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Світанок» 

Протоколи засідань правління. 
Новокам’янська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Росія» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комуни» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Трифонівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Родина» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний хлібороб» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Чкаловська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-3658 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради 
депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 
Справ: 94; 1948-1952, 1954-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1948-1952, 1954-1965 рр. 

Протоколи виробничих нарад, нарад директорів і завучів шкіл.  
Плани, звіти, доповідні записки про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, доповідні записки, довідки про наявність та 

роботу ЗОШ, шкіл сільської молоді, дитсадків; підсумки прийому в школи; контингент, успішність і рух 
учнів; працевлаштування випускників; чисельність і склад педагогічних кадрів; витрачання фонду 
зарплати; покращення матеріально-побутових умов, будівництво житла для вчителів.  

Списки вчителів (1956). 
Штатні розписи відділу і закладів народної освіти на 1954 рік, Новопавлівської семирічної школи на 

1949-1950 роки. 
Кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3662 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Голопристанському району, смт Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 42; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1944-1954 рр. 

Накази Наркомату і Міністерства заготівель СРСР, їх Уповноважених по УРСР і Херсонській області, 
листування з ними, Херсонським обласним і Голопристанським районним виконкомами про заготівлю 
сільгосппродукції. 

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

Ф.Р-3663 Голопристанська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, м. Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 
Справ: 1273; 1943-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 1273; 1943-1980 рр. 

Накази начальника. 
Основні показники, плани, статистичні звіти, довідки про роботу. 
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності.  
Списки підприємств району (1955), забудовників по сільрадах. 
Відомості реєстрації актів цивільного стану.  
Плани територій сільрад (1969). 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 
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Ф.Р-3664 Голопристанська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 26; 1957-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1957-1961 рр. 

Протоколи загальних зборів. 
Будівельно-фінансові плани. Кошториси на капітальне будівництво, акти приймання робіт. Акт про 

купівлю житлового будинку (1961).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Колективний договір. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3665 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Голопристанської районної 
ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 19; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 19; 1946-1953 рр. 

Статистичні звіти про роботу клубних установ, бібліотек. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, культурно-просвітніх установ. 

Ф.Р-3666 Комбінат «Металопобутремонт» Херсонського обласного управління побутового 
обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 137; 1946-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 137; 1946-1962 рр. 

Постанови президії Херсонської облпромради, накази обласного управління побутового 
обслуговування населення. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління, бюро покращення праці й побуту, виробничих 
нарад. 

Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про випуск і реалізацію продукції, рух кольорових 
металів.  

Титульні списки, кошториси, відомості про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в 
експлуатацію. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Паспорт Херсонської промислово-кооперативної артілі «Металпобутремонт» (1950).  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, з праці і зарплати. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3667 Відділ кінофікації виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 26; 1944, 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 26; 1944, 1949-1953 рр. 

Накази Херсонського обласного, Голопристанського районного виконкомів, обласного управління 
кінофікації, листування з ними про кінообслуговування населення. 

Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1944). 
Плани експлуатації кіномережі. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошторис на 

капітальний ремонт кінотеатру (1952). 
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Ф.Р-3668 Давидов Михайло (Соломон) Йосипович (1917-1982), професор, доктор історичних наук 
Справ: 165; 1916-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 165; 1916-1982 рр. 

Рукописи монографій, статті, нариси, тексти лекцій і виступів у ЗМІ про економічний розвиток 
Півдня України, встановлення і продовольчу політику радянської влади, життя і діяльність 
Цюрупи О. Д. 

Листування з радянськими і партійними діячами, сестрою і соратниками Цюрупи О. Д., сином. 
Автобіографія, документи про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора 

історичних наук, вітання. 
Виписки з архівних документів про соціально-економічний розвиток Півдня України у  

1860-1920-і роки, революційний рух і партійне будівництво. 
Зібрані Давидовим М. Й. статті, спогади про продовольчу політику радянської влади; фотокопії 

листів, фотографії Цюрупи О. Д. 

Ф.Р-3670 Голопристанське розсадницьке радянське господарство (радгосп) Голопристанського 
територіального колгоспно-радгоспного управління, с. Нова Збур’ївка Голопристанського району 
Херсонської області 
Справ: 171; 1945-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 171; 1945-1963 рр. 

Постанови, рішення Ради Міністрів СРСР, Херсонського обласного, Голопристанського районного 
виконкомів, бюро обкому Компартії України. Накази Міністерства сільського господарства УРСР, 
тресту «Укрплодорозсадник», обласного управління сільського господарства. 

Плани розвитку сільського господарства, виробничо-фінансові, техпромфінплани, статистичні звіти 
про роботу. 

Генеральний план забудови садиби радгоспу (1956). Титульні списки, технічний проект, договори, 
робочі креслення, кошториси на буріння артезіанської свердловини, будівництво насосної станції (1957-
1958), житлових будинків (1959-1960).  

Штатні розписи, норми виробітку і оплати праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-
господарську діяльність. 

Протоколи профспілкових зборів. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3672 Виконавчий комітет Облойської сільської ради депутатів трудящих, с. Облої 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 30; 1956-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1956-1958 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Голопристанського районного виконкомів, листування 
з ними про виконання держбюджету, стягнення податків, заготівлю сільгосппродукції, благоустрій 
населених пунктів. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Документи про проведення соцзмагань. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3674 Промислова артіль «Труд інвалідів» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів 
(облкоопінспілки), с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 34; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 34; 1944-1953 рр. 

Постанови, рішення президій Української ради кооперації інвалідів, Херсонської облкоопінспілки, 
листування з ними про випуск і реалізацію продукції, працевлаштування інвалідів. 

Статут артілі (1948).  
Виробничі плани. Документи про проведення соцзмагань. 
Норми часу, розцінки на індивідуальне пошиття і ремонт одягу та взуття, фотороботи. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3680 Херсонське обласне правління Науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки 
і зв’язку ім. О. С. Попова, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 73; 1965-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1965-1975 рр. 

Протоколи обласних конференцій, засідань пленумів, президії, звітно-виборчих зборів членів 
первинних організацій.  

Звіти правління, первинних організацій про впровадження досягнень науки і техніки у народне 
господарство. Доповіді, довідки про роботу правління. Статистичні звіти про наявність первинних 
організацій, чисельність членів, проведення виборів. 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3683 Херсонський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Миколи 
Куліша Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 467; 1943-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 467; 1943-1993 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Міністерства культури УРСР, Херсонського обласного відділу у 
справах мистецтв, відділу культури. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи засідань художньої ради.  
Доповідні записки, довідки, вирізки з газет про роботу театру в евакуації в роки ВВВ. 
Виробничо-фінансові, репертуарні плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки, листування про 

роботу театру і театральної студії, гастрольну діяльність, проведення оглядів творчості молодих акторів, 
культурне обслуговування населення області, культурно-шефську роботу в селі. Документи про 
проведення капусників, гуморин, конкурсів. 

Програми, афіші спектаклів. Репертуарні листки артистів.  
Відгуки, рецензії на спектаклі. Стенограма глядацької конференції (1960). 
Документи про переобладнання будівлі клубу ім. Леніна під театр (1945-1946), відкриття нової 

будівлі театру (1974). Плани фінансування капітального будівництва. 
Списки, характеристики працівників, відомості про Заслужених артистів УРСР. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3684 Херсонський міський Палац піонерів і школярів Херсонського міського відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 53; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1944-1952 рр. 

Накази, циркуляри Міністерства освіти УРСР.  
Протоколи засідань педагогічної ради.  
Плани, звіти про культурно-масову роботу.  
Проект сцени (1949), кошториси на капітальний ремонт будівлі (1944, 1949-1950). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3685 Херсонське професійно-технічне училище (ПТУ) № 1 Херсонського обласного управління 
професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 129; 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 129; 1944-1963 рр. 

Накази Міністерства трудових резервів СРСР, Головного, Миколаївського і Херсонського обласних 
управлінь трудових резервів.  

Протоколи засідань навчально-методичної, педагогічної рад, виробничих нарад, засідань медкомісій.  
Плани, звіти, доповідні записки, довідки, інформації про навчально-виховну роботу. Статистичні 

звіти про чисельність і рух учнів, підготовку кваліфікованих робітників. Виробничо-фінансові плани, 
звіти про виробництво і збут продукції. Виробничі характеристики учнів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
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Паспорти Херсонських РУ № 2 (1953), № 10 (1954). 
Списки працівників із вищою освітою (1947). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3686 Херсонська семирічна дитяча музична школа Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 193; 1944-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 193; 1944-1963 рр. 

Рішення Херсонської облради про надання школі приміщення (1944), відкриття вечірньої музичної 
школи для дорослих (1945). Накази, розпорядження Херсонських обласних відділу у справах мистецтв, 
управління культури, листування з ними про виділення коштів, укомплектування педагогічними 
кадрами, забезпечення музичними інструментами, ремонт приміщень. 

Акти про збитки, заподіяні Херсонському музичному училищу і дитячій школі в період нацистської 
окупації (1944). 

Протоколи засідань педагогічної ради, циклових комісій, батьківських зборів.  
Навчальні плани, звіти про роботу школи, циклових комісій, викладачів. Статистичні звіти про 

контингент і успішність учнів, навантаження викладачів, чисельність і склад спеціалістів. 
Програми лекцій, концертів, вечорів. Плани, індивідуальні роботи учнів (1944-1946). 
Списки працівників, кращих учнів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3687 Управління водоканалізації Херсонського обласного відділу комунального господарства, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 142; 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 142; 1944-1961 рр. 

Накази Наркомату комунального господарства УРСР, Херсонського обласного і міського відділів 
комунального господарства, листування з ними про відновлення, реконструкцію і розширення 
водогінної та каналізаційної мережі м. Херсон, переобладнання артезіанських свердловин.  

Промфінплани, техніко-експлуатаційні і статистичні звіти, аналізи роботи мережі. 
Плани, титульні списки, кошториси, акти, листування про капітальне будівництво і ремонт.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати, кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність.  
Колективні договори. 

Ф.Р-3688 Відділ торгівлі виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 276; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 276; 1944-1962 рр. 

Накази Наркоматів, Міністерств торгівлі СРСР і УРСР, рішення, розпорядження, вказівки 
Херсонського обласного і міського виконкомів, обласного відділу торгівлі.  

Накази начальника. Протоколи конференцій, зборів, кущових нарад працівників торгівлі, санітарних 
лікарів, завторгвідділами, товарознавців, інспекторів, засідань комісій громадського контролю.  

Плани, звіти про роботу відділу. Кон’юнктурні огляди, звіти, статистичні звіти про роботу 
торговельної мережі, виконання планів товарообігу, ціноутворення, надходження, реалізацію і залишки 
продукції. Дислокація торговельної мережі м. Херсон, довідки про роботу торговельних організацій. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості про середньоринкові ціни на продукцію.  
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами. Звіт, пояснювальна записка про атестацію 

робітників торговельної мережі (1950). Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність.  
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Ф.Р-3689 Херсонський міський комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 401; 1963-1976 рр. 

Опис 1 
Справ: 401; 1963-1976 рр. 

Постанови, розпорядження, протоколи засідань міського комітету. 
Плани, звіти про роботу міського і районних комітетів, позаштатних відділів, бюро скарг і 

пропозицій. Протоколи засідань, інформації, відомості про роботу, списки членів груп і постів сприяння 
партійно-державному/народному контролю. 

Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 
листів і скарг. 

Ф.Р-3690 Херсонський обласний комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 3302; 1963-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 1540; 1963-1972 рр. 

Протоколи засідань обласного, районних, міських комітетів.  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу органів народного контролю.  
Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 

листів і скарг. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці. Зведені кошториси 

видатків, фінансові звіти. 

Опис 2 
Справ: 1127; 1973-1980 рр. 

Протоколи засідань обласного, районних, міських комітетів.  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу органів народного контролю.  
Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 

листів і скарг. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці. Зведені кошториси 

видатків, фінансові звіти. 

Опис 3 
Справ: 635; 1981-1991 рр. 

Протоколи засідань обласного, районних, міських комітетів.  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу органів народного контролю.  
Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 

листів і скарг. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці. Зведені кошториси 

видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3691 Комітет у справах фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Херсонської 
міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 99; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 99; 1944-1958 рр. 

Накази голови. Протоколи засідань комітету, конференцій тренерів, нарад викладачів фізкультури.  
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу комітету і фізкультурних колективів м. Херсон, стан 

спортивно-масової роботи, підготовку фізкультурних кадрів. 
Протоколи, плани, звіти про проведення спортивних змагань; списки учасників. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків комітету і Херсонської спортивної школи робітничої молоді, 

фінансові звіти комітету і фізкультурних колективів. 
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Ф.Р-3692 Херсонська теплова електроцентраль (ТЕЦ) Одеського районного енергетичного 
управління «Одесаенерго», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 88; 1954-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 88; 1954-1966 рр. 

Протоколи засідань технічної ради, пускової комісії.  
Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про виробництво і собівартість продукції, з праці. 
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Листування з проектними організаціями, 

підприємствами-постачальниками про будівництво Херсонської ТЕЦ (1954). 
Технічні звіти про експлуатацію ТЕЦ. Основні технічні характеристики обладнання.  
Документи про проведення соцзмагань, надходження і впровадження винаходів та рацпропозицій. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3693 Херсонська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів України, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 655; 1958-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 655; 1958-1991 рр. 

Постанови президій Центральної, Української республіканської рад Всесоюзного товариства 
винахідників і раціоналізаторів, накази, розпорядження Херсонського Раднаргоспу, Херсонської 
облпромради. 

Положення про обласну раду (1958). 
Стенограми, протоколи обласних конференцій, засідань пленумів, президії ради, нарад молодих 

спеціалістів.  
Плани, звіти, довідки, доповіді про роботу ради, первинних організацій. Аналізи, статистичні звіти 

підприємств про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій, надходження членських 
внесків. 

Документи про проведення соцзмагань. Листування з підприємствами про проведення місячників, 
оглядів, конкурсів. Списки, документи про нагородження кращих раціоналізаторів. 

Списки первинних організацій. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3694 Інспектура державної статистики м. Херсон Херсонського обласного статистичного 
управління, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 967; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 967; 1944-1983 рр. 

Накази, вказівки Держплану СРСР, Херсонського обласного статистичного управління.  
Статистичні звіти по всіх галузях діяльності. 
Списки підприємств, установ та організацій, приватних домоволодінь м. Херсон. 

Ф.Р-3695 Лікарня водників Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 188; 1944-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 188; 1944-1962 рр. 

Накази Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, Дніпровського відділу охорони здоров’я 
водників, листування з ними, установами м. Херсон про медичне обслуговування населення, боротьбу з 
кишковими інфекціями. 

Протоколи науково-медичних конференцій, засідань лікарняної ради, постійних комісій, виробничих 
нарад.  

Плани, звіти, статистичні звіти, кон’юнктурні огляди роботи поліклініки і медпунктів. Аналізи 
інфекційної захворюваності, відомості про рух хворих. Плани, титульні списки, договори, акти, 
креслення, кошториси на капітальне будівництво і ремонт. 

Штатні розписи, тарифікаційні списки, звіти, відомості про рух кадрів. Кошториси видатків, звіти 
про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3697 Херсонське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного управління лісового 
господарства і лісозаготівель, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 348; 1950-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 348; 1950-1964 рр. 

Накази начальника. Протоколи виробничо-технічних нарад працівників лісгоспу і лісництв.  
Виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, листування про облік і захист лісів, 

проведення лісокультурних робіт, вирощування посадкового матеріалу, заготівлю і реалізацію деревини, 
роботу цеху виробництва товарів широкого споживання, впровадження передового досвіду і нової 
техніки у виробництво. 

Плани, титульні списки, довідки про капітальне будівництво. 
Схеми, креслення лісопосадок і вирубок, альбоми лісосік. Креслення ділянок, відведених під 

індивідуальні городи жителям м. Херсон (1956-1961). 
Плани, технічні проекти заліснення балок і ярів на території Херсонського району. Проект 

реконструкції плавневих насаджень Цюрупинського лісгоспзагу (1962). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості, листування з Херсонським обласним лісовим управлінням про укомплектування, 

підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Списки працівників. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи засідань робіткому. Колективні договори лісгоспзагів. 

Ф.Р-3698 Херсонське кооперативне професійно-технічне училище (ПТУ) Херсонської обласної 
спілки споживчих товариств (облспоживспілки), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 208; 1946-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 208; 1946-1966 рр. 

Накази директора. 
Протоколи засідань педагогічної ради, циклових і методичної комісій, нарад класних керівників, 

загальних учнівських зборів. 
Навчальні плани, звіти, листування з Укоопспілкою, Херсонською облспоживспілкою про навчальну, 

політико-виховну, культурно-масову роботу, заочне навчання. Плани, звіти про роботу педради, 
циклових комісій, викладачів, класних керівників, гуртків, кабінетів, бібліотеки, учнівського 
кооперативу. 

Паспорти Херсонської торгово-кооперативної школи (1950, 1954). Учнівський статут (1959-1961). 
Відомості про набір і рух учнів. Виробничі характеристики, акти перевірки роботи випускників. 
Характеристики викладачів (1966). 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 

Ф.Р-3699 Херсонське навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС), 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 211; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 211; 1944-1964 рр. 

Вказівки, протоколи засідань правління УТОС, листування з ним про норми виробітку, проведення 
культурно-масової і політико-виховної роботи. 

Протоколи загальних зборів, засідань правління Херсонського міського товариства сліпих, 
виробничих нарад. Довідки про роботу товариства; звіти про працевлаштування сліпих. 

Промфінплани, звіти про випуск валової продукції. 
Кошториси, акти, звіти про капітальне будівництво і ремонт. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів. Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 
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Ф.Р-3700 Херсонське овочеве радянське господарство (радгосп) Херсонського виробничого 
об’єднання консервної промисловості, с. Зеленівка Дніпровського району м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 442; 1953-1976 рр. 

Опис 1 
Справ: 442; 1953-1976 рр. 

Документи державної реєстрації (1953), статути радгоспу (1953, 1956). 
Накази директора. 
Протоколи загальних зборів, виробничих і технічних нарад, засідань технічної ради. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, огляди, доповіді, листування з 

Головконсервом СРСР про розвиток рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва, 
виробництво сільгосппродукції, підсумки сівби та збирання врожаю, використання зрошуваних земель, 
внесення мінеральних добрив, інвентаризацію лісосмуг, наявність автотранспорту, оздоровлення дітей. 

Звіти, доповіді, огляди роботи сільгоспколоній. Листування з Головконсервом СРСР про 
затвердження виробничого плану по Херсонській сільгоспколонії (1953). 

Плани внутрішньогосподарського землекористування. Плани, креслення, листування про житловий 
фонд радгоспу. Списки, заяви працівників про відведення земельних ділянок (1961). 

Титульні списки капітальних робіт. Акти приймання в експлуатацію будівлі дитсадка (1954), об’єктів 
радгоспного будівництва (1960). Плани, акти перевірки стану переселенського будівництва (1961). 

Довідка з історії розвитку радгоспу (1967). 
Протоколи засідань, звіти про роботу первинної організації науково-технічного товариства (1960-

1961). 
Звіти про роботу кіноустановки. 
Списки керівного складу, спеціалістів, передовиків сільського господарства, працівників із інших 

областей. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад, рух, підготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів. Норми виробітку і оплати праці; статистичні звіти з праці і зарплати. 
Статистичні звіти, довідки про наявність травматизму і нещасних випадків, акти розслідування.  
Кошториси видатків, звіти про виробничо-фінансову діяльність. Акти приймання-передавання майна 

від колгоспу ім. Леніна (1959), Зеленівського відгодівельного радгоспу (1961). Документи про передачу 
дитсадка радгоспу ім. Петровського (1960). 

Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому. Колективні договори, акти перевірок їх 
виконання. Документи про проведення соцзмагань. Кошториси соцстрахування. 

Ф.Р-3701 Херсонське енергетичне експлуатаційне управління сільського господарства тресту 
«Укрголовсільенерго», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 1188; 1957-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 945; 1957-1971 рр. 

Положення про Херсонську обласну контору «Сільенерго» (1958), структурні підрозділи, посади. 
Накази, розпорядження начальника, управляючого. Протоколи засідань технічної ради, виробничих 

нарад.  
Перспективні плани електрифікації сільського господарства області. Зведені промфінплани, звіти, 

статистичні звіти, відомості про виробництво, реалізацію електроенергії по групах споживачів, 
розподілення електроенергії по галузях народного господарства, електрифікацію населених пунктів і 
житлових будинків. Технічні звіти управління, районних електромереж. Технічні умови 
електропостачання. 

Плани, титульні списки, листування про будівництво енергетичних і житлових об’єктів. Акти 
приймання об’єктів в експлуатацію. Документи про будівництво зрошувальних систем. 

Характеристики трансформаторних підстанцій, ліній електропередач. 
Заключні баланси експлуатаційних відділень Запорізької обласної контори «Сільенерго», переданих у 

підпорядкування Херсонській конторі (1957-1958). Акти приймання-передавання енергетичних 
господарств з баланса РЕУ «Одесаенерго» на баланс Херсонського енергоуправління (1967). Протоколи, 
акти, відомості про передавання енергосистем колгоспів і радгоспів на баланси районних електромереж. 

Документи про проведення соцзмагань. 
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Положення, плани, звіти про охорону праці й техніку безпеки, технічне навчання, пропаганду 
науково-технічних знань. Звіти про аварії, акти розслідування нещасних випадків на виробництві. 

Накази, креслення, звіти, довідки про впровадження нової техніки, винаходів і рацпропозицій у 
виробництво. 

Статистичні звіти, листування про роботу з кадрами. Списки, характеристики працівників.  
Штатні розписи, кошториси видатків управління. Звіти про фінансово-господарську діяльність 

управління, районних електромереж. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 199; 1972-1975 рр. 

Накази, розпорядження директора. 
Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про виробництво електричної і теплової енергії, 

передачу і розподілення її по районних електромережах, підвищення надійності електропостачання. 
Технічні звіти районних електромереж. Калькуляції собівартості робіт. 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво і ремонт. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Накази, креслення, звіти, статистичні звіти, довідки про впровадження нової техніки, винаходів і 

рацпропозицій у виробництво. 
Статистичні звіти управління і районних електромереж про чисельність і склад працівників, 

підвищення кваліфікації кадрів, з праці і зарплати. Списки, характеристики працівників.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, 

районних електромереж. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 3 Об’єднаний профспілковий комітет 
Справ: 34; 1972-1975 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань об’єднаного профкому. Плани, звіти про 
роботу профкому. 

Ф.Р-3702 Дирекція на будівництві електропідстанцій і ліній електропередач Херсонського 
енергетичного експлуатаційного управління сільського господарства, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 103; 1955-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 103; 1955-1972 рр. 

Положення про дирекцію (1955). 
Протоколи технічних нарад.  
Перспективні плани електрифікації сільського господарства області. Плани, титульні списки, звіти, 

довідки про виконання проектно-вишукувальних і будівельних робіт, з праці. 
Накази, креслення, паспорти, акти приймання електроустановок в експлуатацію. 
Рішення, списки, плани дольової участі колгоспів у будівництві державних електроустановок. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3703 Державна інспекція з карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР по 
Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 616; 1944-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 616; 1944-1983 рр. 

Накази, інструкції Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, Херсонського обласного 
управління сільського господарства. 

Накази начальника. Протоколи виробничих нарад.  
Плани, звіти, інформації про роботу інспекції і міжрайонних пунктів, у т. ч. по зовнішньому 

карантину. Протоколи експертизи зразків вітчизняних та імпортних рослинних зразків. Звіти, 
інформації, довідки, відомості про боротьбу зі шкідниками, знезаражування виявлених осередків. Акти 
обстеження земельних угідь і насаджень, огляду закордонних вантажів і транспортних засобів. 
Карантинні свідоцтва на експортовану сільгосппродукцію; імпортні карантинні свідоцтва. 
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Плани відправлення експонатів овочевих культур на ВСГВ. 
Інформація про догляд переселенців із західних областей УРСР (1952). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3704 Херсонське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства виконавчого 
комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2143; 1954-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 2143; 1954-1985 рр. 

Накази, розпорядження начальника. Протоколи засідань будівельно-технічної ради.  
Плани будівельно-монтажних робіт, технічні звіти про будівництво зрошувальних систем, 

зрошувальних ділянок на місцевому стоку, колодязів, артезіанських шахт. Акти приймання завершених 
будівництвом об’єктів в експлуатацію. 

Звіти, статистичні звіти, відомості, довідки, доповідні записки про наявність і використання 
зрошуваних земель, проведення гідрогеологічних досліджень, роботу зрошувальних систем, озеленення 
поливних каналів, впровадження передових технологій у виробництво.  

Економічні показники, виробничо-фінансові плани, звіти колгоспів і радгоспів про фінансово-
господарську діяльність. 

Штатні розписи, кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3705 Херсонський міський різногалузевий комбінат Херсонського обласного управління 
побутового обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 212; 1946-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 212; 1946-1961 рр. 

Статут (1948), паспорт (1951) Херсонської промислово-кооперативної артілі інвалідів ім. Кірова. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління, кваліфікаційної комісії, бюро раціоналізації і 

винахідництва.  
Техпромфінплани, звіти про випуск і реалізацію продукції, з праці. Норми часу і витрачання 

матеріалів, розцінки на роботи. 
Кошториси на ремонт і відновлення будинків м. Херсон (1949).  
Списки працівників-інвалідів, звіти про працевлаштування інвалідів ВВВ.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3706 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 673; 1944-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 673; 1944-1973 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства народної освіти УРСР, Херсонського обласного відділу 
народної освіти, рішення Херсонського міськвиконкому, листування з ними про роботу шкіл, 
покращення навчально-виховної роботи.  

Накази завідувача. Протоколи засідань ради відділу, нарад директорів шкіл і завідувачів дитсадків. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, довідки, інформації про роботу ЗОШ, шкіл 

робітничої і сільської молоді, інтернатів, дитсадків, літніх майданчиків; контингент, успішність і рух 
учнів; чисельність і склад педагогічних кадрів.  

Характеристики вчителів, представлених до нагородження. Тарифікаційні списки вихователів 
дитсадка № 7 (1947, 1950). 

Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 
Протоколи засідань місцевкому. 
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Ф.Р-3707 Херсонське проектно-вишукувальне орендне підприємство «Херсонводпроект» 
Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 293; 1952-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 293; 1952-1994 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, титульні списки, звіти, статистичні звіти, аналізи, листування про виконання проектно-

вишукувальних робіт, з праці.  
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3708 Дніпровський суднобудівний завод Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і його 
заводський комітет, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 390; 1958-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 317; 1958-1967 рр. 

Постанови, розпорядження Херсонського і Чорноморського Раднаргоспів, їх Управлінь 
суднобудівної промисловості. 

Накази, розпорядження директора, головного інженера, головного технолога, начальників відділів. 
Протоколи засідань технічної ради, кваліфікаційної комісії, виробничих нарад. 

Плани роботи, графіки, доповідні записки, листування про складання проектно-технічної 
документації на судна, виконання замовлень. Показники роботи, аналізи якості продукції цехів. 

Плани, титульні списки, відомості про капітальне будівництво, у т. ч. споруд заводу. Акти приймання 
об’єктів в експлуатацію. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Звіти про впровадження винаходів і рацпропозицій, відомості на виплату винагород авторам.  
Плани, звіти, довідки про охорону праці й техніку безпеки, роботу з кадрами, працевлаштування 

молоді, з праці і зарплати. Списки керівного складу, молодих спеціалістів. 
Штатні розписи, кошториси видатків цехів, гуртожитку, дитячого комбінату, піонертабору.  

Опис 2 Заводський комітет 
Справ: 73; 1960-1966 рр. 

Протоколи профспілкових зборів заводоуправління і цехів, засідань заводського і цехових комітетів.  
Колективні договори, довідки про перевірку їх виконання. Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, звіти про роботу завкому. 
Акти, пояснювальні записки, довідки про нещасні випадки на виробництві. 
Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти завкому. 

Ф.Р-3709 Виконавчий комітет Вербівської сільської ради депутатів трудящих, с. Верби 
Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 75; 1946-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1946-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, рішення виконкому. Плани, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3710 Виконавчий комітет Нижньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нижні 
Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 64; 1943-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 64; 1943-1959 рр. 

Постанови Нижньосірогозького райвиконкому, райкому КП(б) України.  
Протоколи сесій, засідань виконкому, рішення виконкому. Документи про проведення соцзмагань. 
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Бюджети, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3711 Виконавчий комітет Верхньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні 
Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 39; 1946-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 39; 1946-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому.Рішення виконкому. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Бюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3712 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького 
району Херсонської області 
Справ: 60; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 60; 1944-1960 рр. 

Накази Запорізького, Херсонського обласних дорожніх відділів, листування з ними про відновлення, 
ремонт, будівництво, озеленення доріг. Плани, звіти про роботу.  

Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1944).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3714 Нижньосірогозька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 10; 1956-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1956-1960 рр. 

Протоколи установчих зборів уповноважених, засідань ради. 
Будівельно-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3722 Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер Херсонського обласного 
управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 684; 1947-1989 рр. 

Опис 1 
Справ: 658; 1947-1989 рр. 

Накази головного лікаря. 
Протоколи конференцій лікарів-флюорографів, фтизіатрів. 
Комплексні плани протитуберкульозних заходів, кон’юнктурні огляди, плани, звіти, статистичні 

звіти, аналізи, доповіді, довідки про роботу обласного, районних і міських диспансерів та кабінетів, 
туберкульозної лікарсько-трудової експертної комісії, Херсонського дитячого протитуберкульозного 
санаторію «Дніпро»; профілактику і лікування туберкульозу, контингент хворих, вакцинацію населення, 
консультаційно-методичну роботу медичних установ, впровадження наукової організації праці і 
передового досвіду у лікування. 

Відомості про мережу протитуберкульозних закладів області. 
Листування з Київським і Одеським НДІ туберкульозу про проведення протитуберкульозних заходів. 
Документи про проведення соцзмагань, списки ударників комуністичної праці. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад і підвищення кваліфікації кадрів, з праці. 

Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, засідань профкому.  

Опис 2 Херсонське обласне наукове товариство фтизіатрів 
Справ: 26; 1964-1983 рр. 

Протоколи засідань правління. 
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Плани, звіти про роботу товариства. Програми, доповіді, повідомлення лікарів-фтизіатрів на науково-
практичних нарадах і семінарах про стан протитуберкульозної служби в області. 

Ф.Р-3723 Рєзніков Петро Дмитрович (1904-1968), український письменник 
Справ: 57; 1949-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 57; 1949-1966 рр. 

Варіанти рукописів романів, повістей, оповідань. Список творів. 
Тексти інтерв’ю, виступів у ЗМІ. Доповіді про роботу Херсонського літературного об’єднання, 

відзначення 70-річчя Довженка О. П.  
Запрошення на літературні збори, грамоти, вітання. Фотографії Рєзнікова П. Д., у т. ч. із 

Будьонним С. М. 
Листування з українськими письменниками, у т. ч. із Гончаром О. т., Збанацьким Ю. О., 

Панчем П. Й., піонерами Донецької і Полтавської областей. 
Відгуки читачів, статті про творчість Рєзнікова П. Д. 

Ф.Р-3724 Лаврунов Костянтин Олександрович (Кость Лаврунів) (1907-1968), український 
письменник 
Справ: 40; 1947-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 40; 1947-1968 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (1950). 
Рукописи, збірники оповідань. Літературознавчі статті про творчість Панаса Мирного, історію 

українського радянського роману. Дослідження з теорії і методики викладання української літератури.  
Доповідні записки, інформації, рецензії на програми кафедри української літератури Херсонського 

педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Кіносценарій про створення інституту (1968). 
Відгуки на дисертації, рецензії на твори поетів і прозаїків, на театральні вистави. 
Листування з редакціями періодичних видань про публікацію творів. Листи від українських поетів і 

письменників. 
Особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, анкети, характеристики, довідки, вітання. 
Спогади про зустрічі з Мате Залкою, Маяковським В. В., Сосюрою В. В. 
Фотографії Лаврунова К. О. з членами сім’ї, викладачами Херсонського педагогічного інституту. 
Відгуки, статті про творчість Лаврунова К. О. 

Ф.Р-3725 Трипольський Костянтин Іванович (1905-1967), актор, режисер самодіяльного театру 
Справ: 38; 1930-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 38; 1930-1967 рр. 

Сценарії п’єс для самодіяльних театрів, плани оформлення сцен, переліки реквізитів. 
Статті про роботу колективів художньої самодіяльності, 25-річчя Херсонського музично-

драматичного театру (1962). 
Методичні розробки по організації і покращенню роботи клубів. Плани, програми курсів і семінарів 

керівників художніх колективів, оглядів-конкурсів самодіяльної творчості.  
Текст лекції з історії м. Цюрупинськ. Відомості про репертуар драмгуртка Цюрупинського районного 

Будинку культури. 
Афіші спектаклів самодіяльних театрів, програми творчих зустрічей письменників з громадськістю 

Цюрупинського району. 
Листи Трипольському К. І. від драматурга Зоріна Л. Г., народного артиста СРСР 

Паторжинського І. С. 
Автобіографія, подяки за взяття Берліна і Варшави, характеристики, посвідчення, довідки, почесні 

грамоти, вітання. 
Зібрані Трипольським К. І. брошури, статті з історії театрального і музичного мистецтва; фотографії 

українських, радянських театральних діячів; вирізки з репродукціями картин російських і 
західноєвропейських художників. 

Фотографії Трипольського К. І. з членами сім’ї, акторами. 
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Ф.Р-3726 Документи лікарів 
Справ: 100; 1922-1993 рр. 

Опис 1 Богуславський Леонід Григорович (1922-2000), лікар-судмедексперт, Заслужений лікар УРСР 
Справ: 80; 1922-1993 рр. 

Методичні рекомендації, посібники, статті, доповіді, тексти лекцій, листування з науковими 
центрами, колегами з питань розвитку судово-медичної експертизи, впровадження наукової організації 
праці в роботу експертизи, профілактику і лікування травматизму. Відгуки на роботи колег. 

Звіти про роботу, історичні нариси, альбоми з історії Херсонського обласного бюро судово-медичної 
експертизи. Бібліографічні списки наукових робіт Богуславського Л. Г., працівників бюро. 

Альбом судово-медичної експертизи останків Потьомкіна Г. О., похованих у склепі Катерининського 
собору м. Херсон (1984). 

Довідки про народження, участь у ВВВ, студентський квиток, дипломи, посвідчення, заяви, почесні 
грамоти, вітання, фотографії Богуславського Л. Г. групові та індивідуальні. 

Статті про Богуславського Л. Г., звернення колективу, подання про присвоєння йому звання 
Заслуженого лікаря УРСР (1984). 

Опис 2 Слуцький Абрам Мойсейович (1894-1969), лікар-фтизіатр, засновник протитуберкульозної 
служби на Херсонщині 
Справ: 18; 1928-1967 рр. 

Статті, доповіді, тексти лекцій з питань боротьби з туберкульозом.  
Спогади про організацію терапевтичної служби в системі фронтових евакогоспіталів у період ВВВ. 
Характеристики, довідки, посвідчення, почесні грамоти, вітання, фотографії Слуцького А. М. 

Опис 3 Тітенко Марія Іларіонівна (1902-1987), хірург, Заслужений лікар УРСР 
Справ: 2; 1956-1959 рр. 

Вітальні телеграми з нагоди обрання депутатом Верховної Ради СРСР, присвоєння звання 
Заслуженого лікаря УРСР. 

Ф.Р-3727 Відділ у справах релігій Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 484; 1944-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 484; 1944-1995 рр. 

Вказівки Ради у справах Російської православної церкви при РНК СРСР про порядок відкриття 
церков. 

Плани, звіти, відомості про роботу відділу. Методичні рекомендації, огляди, доповіді, довідки. 
листування про контроль за дотриманням законодавства про релігійні культи, релігійну ситуацію в 
Херсонській області. Звіти про підготовку і проведення конференцій, нарад, масових заходів. 

Зведення, відомості про наявність релігійних общин і культових споруд, чисельність і рух членів 
общин, навчання молоді в духовних навчальних закладах, обрання проповідників, проведення 
паломницьких подорожей.  

Звіти про діяльність Одесько-Херсонської єпархії, листування з єпископською канцелярією про 
призначення, звільнення і реєстрацію служителів культу. Особові справи священнослужителів, вибулих 
за межі області; анкети, послужні списки тих, що завершили служіння. 

Списки, облікові картки, реєстраційні справи релігійних общин, списки членів.  
Статистичні, фінансові звіти релігійних організацій. Відомості про перерахування общинами коштів 

у Фонд оборони країни (1944), благодійні фонди. 

Ф.Р-3728 Виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопавлівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 105; 1946-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1946-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сходів громадян. Плани, статистичні звіти, 
довідки про роботу. Документи про проведення соцзмагань. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3729 Виконавчий комітет Білокриницької селищної ради депутатів трудящих, смт Біла 
Криниця Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 42; 1961-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1961-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сходів громадян. 
Плани, статистичні звіти, довідки про роботу. Звіти депутатів перед виборцями. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3730 Великоолександрівський районний харчовий комбінат Управління харчової промисловості 
Чорноморського Раднаргоспу, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 
Справ: 113; 1960-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 113; 1960-1965 рр. 

Накази, постанови, розпорядження, інструкції Управління харчової промисловості Раднаргоспу 
СРСР, Головного управління побутового обслуговування при Раді Міністрів СРСР (1965), ЦК 
профспілки працівників харчової промисловості, Херсонського і Чорноморського Раднаргоспів, 
Херсонського обласного і Великоолександрівського районного виконкомів, обласних управлінь 
промисловості і харчової промисловості, обласного тресту промпродтоварів. Рішення, постанови 
Державного комітету СРСР у справах винаходів та відкриттів (1964).  

Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про їх виконання, листування з організаціями про 
реалізацію продукції. 

Документи про проведення соцзмагань.  
Кошториси на капітальне будівництво.  
Норми виробітку, тарифікація робіт, розрахунки собівартості товарної продукції. 
Документи про раціоналізаторство і винахідництво (1965), з техніки безпеки. 
Штатні розписи, звіти з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Документи про об’єднання з Високопільським і Нововоронцовським райхарчокомбінатами, 

матеріальні баланси (1963).  

Ф.Р-3732 Великоолександрівське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного управління 
лісового господарства і лісозаготівель, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 
Справ: 83; 1961-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1961-1965 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства, Херсонського обласного управління лісового господарства, 
листування з ними, лісгоспзагами, лісництвами про захист лісів, вирощування посадкового матеріалу. 

Протоколи засідань технічної ради.  
Плани розвитку лісового господарства і лісоексплуатації, проекти насаджень лісокультур, лісорубні 

білети. Розрахунки собівартості лісової продукції.  
Плани капітального будівництва.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3735 Управління підприємств побутового обслуговування населення та туризму Херсонської 
обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2010; 1960-1990, 1996-2000 рр. 

Опис 1 
Справ: 1011; 1960-1974 рр. 

Накази Міністерства, Головного управління побутового обслуговування населення УРСР, постанови, 
рішення, розпорядження Херсонського облвиконкому, бюро обкому Компартії України. 

Накази начальника управління, ліквідаційної комісії. 
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Протоколи засідань ради директорів, технічної ради, нарад інженерно-технічних працівників 
управління, головних інженерів підвідомчих підприємств. Стенограми нарад керівників, профспілково-
господарського активу, передовиків підвідомчих підприємств побутового обслуговування. 

Техпромфінплани підвідомчих підприємств, районних і міських побуткомбінатів. Плани, звіти, 
статистичні звіти, довідки, інформації про виробництво і реалізацію продукції, побутове обслуговування 
населення, впровадження нової техніки, рацпропозицій. 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Відомості про наявність обладнання; довідки про витрачання палива і енергії. Реферати про 

економічний розвиток підвідомчих підприємств (1972).  
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки керівних та інженерно-технічних працівників, передовиків виробництва; нагородні листи, 

характеристики, довідки про преміювання. 
Штатні розписи, звіти з праці і зарплати, статистичні звіти про чисельність і підвищення кваліфікації 

працівників, працевлаштування молоді. Фінансові плани, плани фінансування капітальних вкладень, 
кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність управління, підвідомчих підприємств 
і організацій, районних і міських побуткомбінатів. Акти приймання-передавання, ліквідаційні баланси 
підприємств.  

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори підвідомчих 
підприємств, звіти про їх виконання.  

Опис 2 
Справ: 3; 1965-1966, 1968 рр. 

Наказ Головного управління побутового обслуговування при Раді Міністрів УРСР, листування з ним 
про стан побутового обслуговування сільського населення. 

Тексти виступів на засідання пленуму Херсонського обкому Компартії України про недоліки в роботі 
управління. 

Опис 3 
Справ: 957; 1975-1990 рр. 

Накази Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, начальника управління. 
Протоколи засідань колегії, художньої ради, комісії з охорони праці та техніки безпеки. 
Техпромфінплани, аналізи техніко-економічних показників підвідомчих підприємств побутового 

обслуговування. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про виробництво промислової 
продукції, реалізацію побутових послуг населенню, розвиток і впровадження нової техніки. 

Плани капітального будівництва, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. Довідки, відомості про преміювання працівників. 
Штатні розписи, звіти з праці і зарплати, статистичні звіти про чисельність працівників і роботу з 

кадрами. Фінансові плани, плани фінансування капітальних вкладень, кошториси видатків, звіти про 
фінансово-господарську діяльність управління, підвідомчих підприємств і організацій, районних і 
міських побуткомбінатів.  

Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Документи про перевірку виконання 
колективних договорів. 

Опис 4 
Справ: 39; 1996-2000 рр. 

Розпорядження Херсонської облдержадміністрації про створення та реорганізацію управління (1996, 
1998-1999). Положення про управління, відділи (1997). 

Протоколи засідань колегії. Накази начальника. 
Програми виробництва товарів народного споживання. Довідки, відомості про стан надання 

побутових послуг, виробництво товарів підприємствами місцевої промисловості, стан підприємств 
побуту в курортній зоні, підсумки оздоровчих компаній. Статистичні звіти про діяльність туристичних 
організацій.  

Тексти виступів начальника у ЗМІ про стан побутового обслуговування населення (1997). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Ліквідаційний баланс (2000). 
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Ф.Р-3737 Херсонська обласна санаторно-лісова школа, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 8; 1956-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1956-1966 рр. 

Тарифікаційні, іменні списки вчителів. 

Ф.Р-3740 Виконавчий комітет Старицької сільської ради депутатів трудящих, с. Стариця 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 43; 1944-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1944-1952 рр. 

Вказівки Великоолександрівського райвиконкому. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти про роботу. Документи про 

проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність населення, будівництво, з праці і зарплати. 
Списки колгоспників (1945), репатріантів (1948). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3741 Управління будівництва Каховського гідровузла і промислових підприємств «Дніпробуду», 
м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 86; 1950-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 86; 1950-1959 рр. 

Накази, вказівки Міністерства будівництва електростанцій СРСР. Накази, розпорядження по 
управлінню і спеціалізованому БМУ «Дніпробуд». 

Протоколи оперативних, технічних і балансових нарад, засідань технічної ради, центральної 
інвентаризаційної комісії управління. 

Генеральний підрядний договір, титульний список об’єктів будівництва Каховської ГЕС (1955). 
Акти приймання об’єктів в експлуатацію, прихованих робіт, обстеження шлюзових споруд.  
Кон’юнктурні огляди, аналізи роботи ділянок управління. Плани, звіти про виконання будівельно-

монтажних робіт, планів капітальних вкладень. 
Штатні розписи, кошториси видатків, ліміти і звіти з праці, про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3742 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради народних депутатів, м. Нова Каховка 
Херсонської області 
Справ: 1748; 1952-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 740; 1952-1974 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Переліки рішень, журнали реєстрації розпоряджень. 

Накази виборців, звіти депутатів. Плани, довідки про роботу. Звіти, листування з Херсонським 
облвиконкомом про будівництво об’єктів житлової і соціально-побутової сфери, наявність місцевих 
будматеріалів, роботу радгоспів міста, торговельне обслуговування населення, боротьбу зі злочинністю, 
працевлаштування молоді, благоустрій міста. 

Статистичні звіти про склад депутатів. 
Листування з владою міст Квамбран (Великобританія), Куппенхайм (Федеративна Республіка 

Німеччини), Сент-Етьєн дю Рувре (Франція) про зміцнення дружніх зв’язків між містами. 
Акти обстеження домоволодінь с-ща Дніпряни, постраждалих від сильних опадів (1966). 
Протоколи, списки, акти вручення орденів і медалей, присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста».  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 



 177

Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Особові картки депутатів. 

Опис 2 
Справ: 5; 1955, 1978-1981 рр. 

Листи Українського державного інституту проектування міст про будівництво м. Нова Каховка 
(1955). 

Рішення, протоколи звужених засідань виконкому. 

Опис 3 
Справ: 1001; 1975-1996 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій, депутатських груп і 
постів, опікунської ради. Розпорядження голови. Переліки рішень, журнали реєстрації розпоряджень. 

Накази виборців, звіти депутатів. Плани, довідки про роботу. Звіти, листування з Херсонським 
облвиконкомом, облдержадміністрацією, Новокаховським міським фінансовим відділом про роботу 
підприємств, установ і організацій, радгоспів міста. 

Листування з мером Сент-Етьєн дю Рувре (Франція) про зміцнення дружніх зв’язків між містами. 
Протоколи, списки, акти вручення орденів і медалей.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3743 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 227; 1958-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 227; 1958-1967 рр. 

Бюджети, проекти міських бюджетів; документи про їх складання і виконання. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність кадрів, кошториси видатків установ міського 

бюджету. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Протоколи профспілкових зборів відділу. 

Ф.Р-3744 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 283; 1959-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 283; 1959-1969 рр. 

Накази завідувача. Протоколи засідань ради відділу, вчительських конференцій, нарад. 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти про наявність і роботу закладів народної освіти; 

контингент, успішність і рух учнів; працевлаштування випускників; боротьбу з неписьменністю і 
малописьменністю. Доповідні записки, довідки про стан навчально-виховної роботи, будівництво і 
реорганізацію шкіл, організацію пунктів громадського харчування.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Списки, характеристики вчителів, представлених до нагородження. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3745 Новокаховський міський комітет народного контролю, м. Нова Каховка Херсонської 
області 
Справ: 483; 1963-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 483; 1963-1971 рр. 

Постанови міськкому, розпорядження голови. Протоколи засідань міськкому, груп сприяння 
партійно-державному/народному контролю. 
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Плани, звіти, доповіді про роботу міського комітету, груп сприяння. Списки груп і постів сприяння. 
Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 

листів і скарг. Тексти радіопередач про роботу міськкому. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-3746 Виконавчий комітет Новознам’янської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новознам’янка Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 97; 1959-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 97; 1959-1966 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому, сходів громадян. Плани, довідки про 
роботу. Накази виборців, звіти депутатів. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3749 Новокаховський завод залізобетонних виробів Українського республіканського 
спеціалізованого тресту з виробництва конструкцій для сільської електрифікації 
«Електромережконструкція», м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 156; 1960-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1960-1970 рр. 

Накази директора. 
Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти про виробництво продукції.  
Акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Документи про впровадження винаходів і рацпропозицій.  
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків, про фінансово-господарську 

діяльність.  

Опис 2 Заводський комітет профспілки 
Справ: 28; 1960-1970 рр. 

Протоколи профспілкових зборів, засідань завкому. 
Документи про проведення соцзмагань. Колективні договори,  звіти про їх виконання.  
Кошториси видатків завкому,  звіти про їх виконання.  

Ф.Р-3751 Новокаховський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», м. Нова 
Каховка Херсонської області 
Справ: 68; 1959-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1959-1963 рр. 

Постанови, рішення Чорноморського Раднаргоспу.  
Накази по Херсонському облтресту «Маслосирпром», листування з ним про норми витрачання 

сировини, наявність невстановленого обладнання. 
Техніко-економічні показники, промфінплани, звіти, статистичні звіти про заготівлю сировини і 

виробництво продукції, виконання планів з праці. 
Акт приймання заводу в експлуатацію (1960). Плани, титульні списки, кошториси, звіти про 

капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Протоколи профспілкових зборів (1963). 
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Ф.Р-3753 Новокаховська меблева фабрика Ради народного господарства Чорноморського 
економічного адміністративного району, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 27; 1959-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1959-1964 рр. 

Техпромфінплани, розрахунки собівартості продукції. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань фабкому. 

Ф.Р-3754 Українська науково-дослідна станція по боротьбі з гірчаком Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 104; 1960-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1960-1971 рр. 

Статут станції (1960). 
Накази директора. Протоколи засідань вченої ради.  
Плани, програми, звіти, довідки, відомості, листування про науково-дослідну роботу, обстеження 

земельних угідь на виявлення зараження гірчаком рожевим, випробування нових препаратів, 
сільгоспмашин і агрегатів для внесення гербіцидів. 

Плани фінансування капітальних вкладень. Рішення, відомості, листування про будівництво 
лабораторного корпусу станції (1961-1962) і експериментальної бази в радгоспі «Червоний чабан» 
Каланчацького району (1961). 

Заяви, кошториси, відомості про надходження і впровадження винаходів та рацпропозицій. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників, спеціалістів, наявність тракторів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність станції і 

дослідного господарства.  
Списки працівників. 

Ф.Р-3755 Відгодівельне радянське господарство (радгосп) «Труд» Херсонського обласного об’єднання 
м’ясної промисловості, с. Маслівка Новокаховської міської ради Херсонської області 
Справ: 90; 1963-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1963-1972 рр. 

Накази директора. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, аналізи, довідки про розвиток господарства, реалізацію 

продукції, підвищення врожайності сільгоспкультур, водокористування, ремонт сільгосптехніки.  
Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників харчової промисловості 
Справ: 18; 1964-1968, 1970-1972 рр. 

Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому, комісії по соцстрахуванню. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 
Акти про нещасні випадки на виробництві. 
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Ф.Р-3756 Новокаховське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Каховського 
районного виробничого управління сільського господарства, с. Плодове Новокаховської міської ради 
Херсонської області 
Справ: 70; 1957-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 70; 1957-1965 рр. 

Виробничо-фінансові плани. Плани розвитку радгоспу, кошторисно-фінансові розрахунки робіт, 
листування по агромеліорації, садівництву, виноградарству, плануванню зрошуваних земель, організації 
виробничих бригад.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому, звіти про його роботу.  

Ф.Р-3757 Новокаховська лугомеліоративна станція Українського республіканського спеціалізованого 
тресту лугомеліоративних станцій Державного комітету УРСР по водному господарству, м. Нова 
Каховка Херсонської області 
Справ: 45; 1962-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1962-1965 рр. 

Накази, вказівки Держводгоспу УРСР про організацію станції, її статут (1962). 
Постанови, рішення Херсонського обласного, Новокаховського міського виконкомів, обкому 

Компартії України, листування з ними, довідки про виконання планувальних робіт на зрошуваних 
землях, виділення земельної ділянки під будівництво житлового будинку. 

Протоколи засідань оперативного штабу по керівництву будівництва зрошуваних рисових ділянок.  
Акти приймання в експлуатацію, листування з Держводгоспом УРСР про фінансування планувальних 

робіт на будівництві Краснознам’янської зрошувальної системи.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників. Кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому, звіти про його роботу. Колективні договори.  

Ф.Р-3758 Каховське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 27 тресту «Укрелеватормлинбуд», 
м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 8; 1963-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1963-1967 рр. 

Накази начальника з особового складу.  

Ф.Р-3759 Гідрогеолого-меліоративна експедиція Міністерства меліорації і водного господарства 
УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 52; 1964-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 52; 1964-1966 рр. 

Накази, постанови, вказівки Держводгоспу УРСР.  
Положення про експедицію.  
Накази, розпорядження по експедиції. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради, бюро 

раціоналізаторства і винахідництва, кваліфікаційної комісії.  
Плани роботи, технічні завдання на буріння свердловин у зрошувальних масивах.  
Листування з Держводгоспом УРСР, Херсонським облвиконкомом про будівництво і експлуатацію 

державних зрошувальних систем, заходи по зниженню рівня грунтових вод. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників. Кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність.  
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Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Листування з Новокаховським 
міськвиконкомом про забезпечення працівників житлом. 

Ф.Р-3762 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Трудові резерви», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 338; 1955-1976, 1984-1992 рр. 

Опис 1 
Справ: 338; 1955-1976, 1984-1992 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження президій Центральної, Української республіканської рад ДСТ. 
Накази, розпорядження Херсонського обласного, районних комітетів з фізкультури і спорту, обласної 
ради ДСТ, директорів училищ про присвоєння спортивних розрядів, звань громадських інструкторів і 
суддів; вручення значків ГПО.  

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань пленумів, президії. Накази голови. 
Плани, звіти, довідки, листування про роботу обласної ради ДСТ, Херсонської спеціалізованої 

дитячої школи олімпійського резерву, фізкультурно-масову і спортивну роботу в училищах і таборах 
відпочинку, підготовку спортсменів-розрядників, роботу тренерів, чисельність і склад спеціалістів. 

Протоколи, плани, звіти про проведення спортивних змагань, участь команд м. Херсон у всесоюзних 
і республіканських змаганнях; списки учасників. 

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

Ф.Р-3763 Новокаховський кінотеатр «Родина» Херсонського обласного управління кінофікації, 
м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 58; 1958-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 58; 1958-1965 рр. 

Накази, директивні вказівки Міністерства культури УРСР, обласного управління кінофікації. Рішення 
Херсонського облвиконкому про відкриття кінотеатру (1962), Новокаховського міськкому Компартії 
України про його найменування (1961). 

Плани експлуатації кіномережі, показники виконання плану.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому.  

Ф.Р-3764 Виконавчий комітет Георгіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Георгіївка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 63; 1946-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 63; 1946-1959 рр. 

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

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3765 Зібрання документів «Ленін і Херсонщина» 
Справ: 35; 1901, 1903, 1917, 1920, 1924-1925, 1927, 1930, 1968-1972, 1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 35; 1901, 1903, 1917, 1920, 1924-1925, 1927, 1930, 1968-1972, 1982 рр. 

Кореспонденція з м. Херсон в газету «Искра». Спогади, листування херсонських більшовиків з 
Леніним В.І. та Крупською Н.К.  

Документи про діяльність статистиків і лікарів Херсонського губернського земства.  
Протоколи, резолюції, телеграми про увічнення пам’яті і підготовку до святкування 100-річчя з дня 

народження Леніна.  
Списки, автобіографії, нариси про кавалерів ордена Леніна по районах. 
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Ф.Р-3766 Херсонський спеціалізований трест по виробництву м’яса на промисловій основі 
«Херсонтваринпром» Головного управління по виробництву продуктів тваринництва на промисловій 
основі Міністерства радгоспів УРСР, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 765; 1969-1982 рр. 

Опис 1 
Справ: 765; 1969-1982 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради, нарад керівників і спеціалістів радгоспів. 
Зведені та погосподарські основні показники, виробничо-фінансові плани радгоспів. Плани, звіти, 

довідки про здавання продукції, селекційно-племінну роботу, розвиток садів та виноградників, 
механізацію і електрифікацію сільськогосподарського виробництва, капітальне будівництво, 
забезпечення житлом переселенців. Відомості про наявність і використання техніки.  

Документи про капітальне будівництво, акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки передовиків сільського господарства, спеціалістів радгоспів. 
Штатні розписи, кошториси видатків, статистичні звіти про роботу з кадрами, чисельність і склад 

працівників тресту. Зведені та погосподарські звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3767 Херсонський машинобудівний технікум Міністерства тракторного і 
сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 249; 1944-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 249; 1944-1985 рр. 

Статут технікуму (1968). 
Протоколи засідань, плани роботи педагогічної ради, предметних комісій.  
Плани, графіки, акти про відновлення технікуму (1944).  
Плани, звіти, довідки про навчально-методичну та виховну роботу, проходження практики 

студентами у Чехословаччині та НДР. Методичні розробки викладачів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості про нагородження працівників медаллю «За доблесну працю в роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр.» 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3769 Скадовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 
Справ: 214; 1944-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 214; 1944-1964 рр. 

Протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління. Постанови правління, 
розпорядження голови. 

Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про наявність і розвиток торговельної мережі, виконання 
планів товарообігу. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських 

споживчих товариств. 

Ф.Р-3772 Фомуляєва Марія Андріївна (1910-1968), письменник, літературознавець 
Справ: 41; 1926-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1926-1967 рр. 

Збірки віршів, алфавітний покажчик до віршів. Фейлетони, оповідання, статті, нариси про видатних 
людей Херсонщини, доповіді на літературні теми, тексти і ноти пісень. Рецензії на вірші молодих поетів 
Херсонщини. 

Документи про роботу серед жінок, діяльність Товариства по розповсюдженню політичних і 
наукових знань, Херсонської філії Спілки письменників України. 
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Листи Фомуляєвої М. А. Корнійчуку О. Є., Тичині П. Г., Франку Т. І., товариствам, установам і 
організаціям. Листи Фомуляєвій М. А. від українських письменників, у т.ч. Дорошенко К. П., 
Забашти Л. В., Рильського М. Т., Тичини П. Г., Усенка П. М., Франка Т. І., Ющенка О. Я. та ін. 

Автобіографія, особисті документи Фомуляєвої М. А. 
Збірки творів самодіяльних поетів Херсонщини. 
Фотографії Фомуляєвої М. А. з Тичиною П. Г., друзями, співробітниками, читачами.  
Рецензії на твори Фомуляєвої М. А. 

Ф.Р-3773 Херсонська обласна рада науково-технічних товариств, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 360; 1958-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 360; 1958-1993 рр. 

Стенограми, протоколи обласних міжгалузевих конференцій, засідань пленумів, президії, 
секретаріату обласної ради і обласних галузевих правлінь, звітно-виборчих зборів товариств.  

Плани, звіти, доповіді, зведення про роботу обласної ради та її комітетів, галузевих правлінь, 
проведення громадських оглядів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Списки, відомості про чисельність первинних організацій і членів товариств.  
Анкети делегатів конференцій.  
Штатні розписи, кошториси видатків, бюджети обласної ради і галузевих правлінь, звіти про їх 

виконання, у т. ч. Новокаховського Будинку техніки. 

Ф.Р-3774 Цюрупинське управління виноробних заводів Херсонського тресту виноробних радгоспів, 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 234; 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 234; 1944-1965 рр. 

Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому. Колективні договори. 
Накази, рішення, вказівки Наркомату харчової промисловості УРСР, Херсонського 

радгоспвинтресту, Цюрупинського райвиконкому. Листування з радгоспвинтрестом про завершення 
будівництва Цюрупинського винзаводу, роботу Генічеського винзаводу, Партизанського винпункту 
(1963). 

Накази по управлінню. Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
Техпромфінплани. Статистичні звіти про виконання планів випуску продукції.  
Списки передовиків виробництва, спеціалістів з вищою та середньою освітою. 
Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про склад і чисельність спеціалістів. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань завкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3775 Цюрупинський ветеринарний технікум Міністерства сільського господарства УРСР і 
його навчально-дослідне господарство, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 203; 1945-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 176; 1945-1967 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР. 
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій, нарад класних керівників, загальних і 

студентських зборів, конференцій з виробничої практики. 
Плани, звіти про роботу технікуму, педагогічної ради, предметно-тематичних комісій, викладачів, 

кабінетів, навчально-виховної роботу.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 
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Опис 2 
Справ: 27; 1955, 1957-1962 рр. 

Плани, звіти про роботу навчально-дослідного господарства. Статистичні звіти про використання 
зрошуваних земель, стан тваринництва, збирання врожаю. Експлікація землекористування (1959), 
відомості про склад і врожайність сільгоспкультур. 

Штатні розписи, статистичні звіти з праці, про чисельність працівників, склад спеціалістів, 
кошториси видатків.  

Ф.Р-3776 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 1, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 102; 1945-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 102; 1945-1965 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Херсонського обласного, Цюрупинського районного відділів 
народної освіти, інспектора шкіл.  

Протоколи засідань педагогічної ради, батьківського комітету, батьківських зборів. 
Плани, звіти, доповідні записки про роботу школи, педагогічної ради, методичних об’єднань, 

батьківського комітету, учнівських бригад, організацію політехнічного навчання, естетичне виховання. 
Статистичні звіти про успішність і рух учнів.  

Тарифікаційні списки вчителів. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3777 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 2, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 95; 1944-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 95; 1944-1965 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного, Цюрупинського районного відділів народної освіти.  
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, батьківського комітету. 
Плани, звіти про роботу школи, класних керівників, учнівської виробничої бригади. Аналізи уроків. 

Статистичні звіти про успішність і рух учнів.  
Тарифікаційний список вчителів на 1945/1946 навчальний рік. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-3778 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 4, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 111; 1949-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 111; 1949-1967 рр. 

Накази Новомаячківського, Каховського, Цюрупинського районних відділів народної освіти.  
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, батьківського комітету, батьківських 

зборів.  
Плани, звіти, інформації про роботу школи, методичних об’єднань, учнівської виробничої бригади. 

Статистичні звіти про успішність і рух учнів.  
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3779 Бориков Петро Лазаревич (1890-1970), Заслужений артист УРСР 
Справ: 18; 1910-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1910-1966 рр. 

Статті Борикова П. Л., у т. ч. про роботу Херсонського музично-драматичного театру. Програми 
практики заочного університету мистецтв. 

Заява і дозвіл на виїзд трупи з прифронтової зони у м. Жмеринка (1919); документи про звільнення 
від податку театральної трупи м. Звягіль. 

Документи про діяльність Борикова П. Л. як депутата Херсонської міської ради депутатів трудящих. 
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Листування з Ужвій Н. М., Федоровим О. Ф., установами і організаціями. 
Витяг з метричної книги про народження, паспорт, документи про військову службу, трудова і 

депутатські книжки, облікові картки з біржі праці, посвідчення, довідки, грамоти, вітальні адреси 
Борикова П. Л. Характеристики від колег Баскіна К., Сабініна Л. Р., Самаріна-Волзького А. М. 

Фотографії Борикова П. Л. індивідуальні та у групах із членами сім’ї, друзями, колегами. 

Ф.Р-3780 Великокопанівське степове лісове господарство (лісгосп) Херсонського міжобласного 
управління лісового господарства і лісозаготівель, с. Великі Копані Цюрупинського району 
Херсонської області 
Справ: 429; 1951-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 429; 1951-1966 рр. 

Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, засідань адміністрації і технічної ради.  
Виробничо-технічні плани лісництв, плани лісогосподарських заходів, доповіді про роботу.  
Плани-карти лісонасаджень, експлікації землекористування, технічні проекти зрошування, 

закріплення та заліснення пісків. Документи про приймання лісових культур, лісорубні білети. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність лісництв. Плани, 

звіти з праці.  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому. Колективні договори. 
Списки працівників на отримання земельних ділянок (1959).  

Ф.Р-3781 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 137; 1945-1956 рр. 

Опис 1 
Справ: 137; 1945-1956 рр. 

Рішення Херсонського обласного і районного виконкомів, листування з колгоспами про 
землекористування і землевпорядкування. 

Плани, звіти, відомості про роботу колгоспів, проведення агротехнічних заходів, стан рільництва і 
тваринництва, розвиток конярства, насадження лісозахисних смуг.  

Звіти про приймання та облаштування переселенців (1953-1955). 
Ескізи, проекти, схеми планування сіл.  
Земельні шнурові книги, справи про землекористування колгоспів. Заяви, протоколи, акти, 

відведення присадибних ділянок колгоспникам і переселенцям. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Зведені та погосподарські кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3782 Фінансовий відділ виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, 
смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 433; 1944-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 433; 1944-1987 рр. 

Накази завідувача. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; звіти про їх виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу та установ, що фінансуються з районного бюджету, 

звіти про їх виконання. Звіти про роботу з кадрами, списки працівників. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому.  
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Ф.Р-3783 Відділ народної освіти виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів 
трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 238; 1948-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 238; 1948-1969 рр. 

Накази завідувача. Протоколи засідань ради відділу, опікунської ради, методичних об’єднань, нарад 
директорів шкіл, вчителів. 

Плани, довідки про розвиток мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти про кількість і роботу закладів 
народної освіти; контингент, успішність і рух учнів; виробниче навчання; чисельність і склад 
педагогічних кадрів.  

Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 
Протоколи районної профспілкової конференції. 

Ф.Р-3789 Виконавчий комітет Стокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Стокопані 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 77; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 77; 1944-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. 

Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації. Списки громадян, примусово вигнаних до 
Німеччини (1944). 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення та спеціалістів, наявність 
худоби в індивідуальних господарствах. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3790 Виконавчий комітет Озерянської сільської ради депутатів трудящих, с. Озеряни 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 146; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 146; 1943-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, постійних комісій, товариського суду. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Довідки про кількість господарств, чисельність населення. Статистичні звіти про склад депутатів, 
будівництво, наявність худоби в індивідуальних господарствах. 

Списки, відомості про облаштування репатріантів з Німеччини (1944). Списки передовиків сілсьького 
господарства (1945).  

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3791 Виконавчий комітет Сокологірненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Сокологірне Генічеського району Херсонської області 
Справ: 83; 1944-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1944-1961 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації. Списки, відомості про облаштування 
репатріантів з Німеччини, переселенців. Список сімей військовослужбовців і партизан, загиблих в роки 
ВВВ (1959). 

Списки нагороджених орденами і медалями. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3792 Виконавчий комітет Новоіванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоіванівка 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 83; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1944-1958 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах, підсумки сівби. 

Списки, відомості про облаштування репатріантів з Німеччини (1946). Списки нагороджених 
медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3793 Виконавчий комітет Партизанської сільської ради депутатів трудящих, ст. Партизани 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 53; 1946-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1946-1960 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани роботи. Протоколи сходів громадян, звіти депутатів 
перед виборцями. 

Статистичні звіти про розвиток колгоспів сільради за 1930-1948 роки, склад депутатів. 
Списки, відомості про облаштування переселенців (1949-1950). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3794 Виконавчий комітет Щорсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Щорсівка 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 196; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 196; 1944-1969 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 чисельність і склад населення, будівництво, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах, з праці і зарплати. 

Списки колгоспів, довідки про благоустрій населених пунктів. 
Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини (1944), голів і бригадирів колгоспів (1944, 

1947). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3795 Виконавчий комітет Новоолексіївської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області 
Справ: 239; 1945-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 239; 1945-1968 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, будівництво, наявність худоби, виноградних і плодово-
ягідних насаджень в індивідуальних господарствах. 

Довідка про наявність общин євангельських християн на території сільради (1945).  
Листування з Херсонським обласним, Генічеським районним виконкомами про будівництво 

Новоолексіївського палацу культури (1961). 
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Списки голів колгоспів, передовиків сільського господарства (1948), нагороджених багатодітних 
матерів (1951). 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3796 Виконавчий комітет Червонопрапорної сільської ради депутатів трудящих, 
с. Червонопрапорне Генічеського району Херсонської області 
Справ: 155; 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 155; 1943-1967 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, 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 худоби 
в індивідуальних господарствах, з праці і зарплати. 

Списки нагороджених урядовими нагородами учасників ВВВ (1944); представлених до нагородження 
медаллю «За доблесну працю у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» (1949); похованих на 
території сільради військовослужбовців, сімей загиблих військовослужбовців (1950). 

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

результатами виборів. 
Списки членів постійних комісій. 

Ф.Р-3797 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Генічеського району Херсонської області 
Справ: 202; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 202; 1944-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, благоустрій населених пунктів, кількість колгоспів, 
чисельність і склад населення та спеціалістів, будівництво, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах. 

Листування з Генічеським райвиконкомом про закриття Новожиттівської восьмирічної школи (1967), 
увічнення пам’яті загиблих військовослужбовців, спорудження пам’ятників. 

Списки, відомості про облаштування переселенців з Польщі (1945). Списки голів колгоспів, 
редакторів газет (1944); колгоспників, мобілізованих на відновлення ДніпроГЕС (1946). 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3798 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 90; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 90; 1944-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, 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. 
Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини, інвалідів ВВВ (1944), переселенців із Польщі 

(1946). Акти про збитки, заподіяні індивідуальним господарствам в період нацистської окупації (1945). 
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-3799 Виконавчий комітет Атаманської сільської ради депутатів трудящих, с. Атамань 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 76; 1944-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 76; 1944-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, 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 худоби 
в індивідуальних господарствах. 

Відомості, довідки про облаштування переселенців і репатріантів (1946), благоустрій та озеленення 
населених пунктів.  

Довідка про розмінування території сільради, список колгоспів (1944). 
Списки інвалідів ВВВ, загиблих військовослужбовців і членів їх сімей (1950). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування кандидатів у депутати (1956). 
Список членів постійних комісій (1948). 

Ф.Р-3800 Виконавчий комітет Генічеської міської ради, м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 689; 1944-1999 рр. 

Опис 1 
Справ: 689; 1944-1999 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Постанови виконкому, розпорядження 
голови. Плани, звіти, інформації про роботу. 

Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями.  
Протоколи зборів і нарад працівників міських комунальних підприємств (1951), загальних зборів 

жінок і домогосподарок (1952). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості, листування з Херсонським обласним, Генічеським районним виконкомами, установами та 

організаціями про благоустрій та озеленення міста, будівництво водогінної башти, доріг, 
працевлаштування громадян. 

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

результатами виборів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-3803 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Генічеської районної ради 
депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 73; 1944-1946, 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1944-1946 рр. 

Плани, звіти про відновлення тваринництва у колгоспах району. 
Земельні шнурові книги колгоспів (1946). 
Акти про отримання худоби від військових частин (1945). 
Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 42; 1958-1961 рр. 

Перспективні семирічні плани розвитку колгоспів, плани розвитку сільського господарства району, 
здачі державі сільгосппродукції. Виробничо-фінансові плани колгоспів, звіти про виробництво і 
заготівлю сільгосппродукції, розвиток тваринництва. 

Звіти МТС, колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 
Документи про проведення соцзмагань. 
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Опис 3 
Справ: 16; 1958-1961 рр. 

Відомості про хід сільгоспробіт у колгоспах. 
Списки керівників і спеціалістів сільського господарства району, статистичні звіти про чисельність і 

склад спеціалістів з вищою освітою. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3804 Планова комісія виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 109; 1943-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 109; 1943-1960, 1962-1968 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи комісії. 
Техніко-економічна характеристика, структура посівних площ району.  
Перспективні плани розвитку народного господарства району. 
Плани, звіти, довідки, відомості про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 

району, випуск продукції, виконання агротехнічних заходів, закупівлю овочів державою, використання 
зрошуваних земель, дорожнє будівництво, стан побутового обслуговування населення, розвиток 
підприємств громадського харчування, мережу медичних, освітніх, дошкільних установ. 

Відомості про відновлення (1943) і дислокацію, огляди роботи промислових підприємств. 
Титульні списки капітальних робіт, відомості про відновлення житлового фонду. Плани благоустрою, 

озеленення населених пунктів, у т. ч. план-проект м. Генічеськ. 
Хлібофуражні баланси колгоспів. 
Розрахунки чисельності працівників по галузях народного господарства. Плани, довідки про 

організацію працівників у зв’язку з переходом на 5-денний робочий тиждень. 
Плани з праці апаратів місцевих рад. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3805 Генічеський районний державний архів виконавчого комітету Генічеської районної ради 
депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 91; 1943-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 91; 1943-1963 рр. 

Накази Архівного управління при Раді Міністрів УРСР, Запорізького обласного управління НКВС 
УРСР, архівного відділу УМВС УРСР по Херсонській області, рішення Херсонського обласного, 
Генічеського районного виконкомів, інструкції архівного відділу Херсонського облвиконкому, 
листування з ними з методичних та організаційних питань. 

Довідки сільрад про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1944). 
Плани, звіти, огляди, доповідні записки про роботу. Щоденники роботи завідувача. 
Книги обліку установ району, обліку надходжень документів (1943), описаних документів (1953), 

проведених експертиз (1954). 
Акти перевірки стану збереженості документів у відомчих архівах, приймання-передавання 

документів.  
Довідки, видані за запитами громадян (1953-1954, 1959-1960, 1962).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3806 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Генічеському району, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 24; 1943-1955 рр. 

Опис 1 
Справ: 24; 1943-1955 рр. 

Звіти про вручення колгоспам та індивідуальним господарствам зобов’язань на постачання державі 
сільгосппродукції. Заключні звіти про виконання обов’язкових поставок. 
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Ф.Р-3807 Генічеська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 138; 1943-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1943-1960 рр. 

Вказівки Херсонської облспоживспілки, рішення Генічеського райвиконкому, листування з ними, 
партійними організаціями про покращення сільської торгівлі. 

Протоколи зборів уповноважених пайщиків. Постанови правління. 
Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1943). 
Плани, звіти, статистичні звіти про наявність і розвиток торговельної мережі, виконання планів 

товарообігу. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-господарську 

діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3809 Відділ кінофікації виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 31; 1945-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 31; 1945-1953 рр. 

Плани, звіти про експлуатацію кіномережі, культурно-просвітню роботу. Листування з Херсонським 
обласним управлінням кінофікації про підготовку кадрів кіномеханіків, обслуговування населення. 

Звіти про роботу кінотеатру «Спартак».  
Документи про проведення соцзмагань. 
Список лекторів.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність. Кошторис на ремонт кінотеатру «Спартак» (1946, 1949). 

Ф.Р-3812 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Генічеської районної 
ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 43; 1946-1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 43; 1946-1957 рр. 

Протоколи технічних нарад. 
Плани, звіти, відомості про колгоспне житлове будівництво, у т. ч. для переселенців. Акти приймання 

об’єктів в експлуатацію.  
Умови соцзмагань.  
Накази по курсах десятників, списки слухачів. Списки будівельних бригад по колгоспах (1950-1951). 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, кошториси видатків.  
Протоколи засідання кваліфікаційної комісії. 

Ф.Р-3814 Відділ народної освіти виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 158; 1946-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 158; 1946-1964 рр. 

Протоколи засідань ради відділу, нарад директорів шкіл, вчителів району і м. Генічеськ. 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, довідки про виконання закону про всеобуч; 

роботу ЗОШ, дитсадків, позашкільних закладів; підсумки прийому в школи; контингент, успішність і 
рух учнів; працевлаштування випускників; боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; чисельність 
і склад педагогічних кадрів; з праці і зарплати.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Списки директорів, завучів шкіл (1963). 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3816 Виконавчий комітет Стрілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стрілкове 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 87; 1944-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 87; 1944-1960 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. 

Списки інвалідів, сімей загиблих військовослужбовців, нагороджених урядовими нагородами 
учасників ВВВ. Відомості про голів колгоспів. 

Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Списки депутатів. 

Ф.Р-3817 Виконавчий комітет Щасливцівської сільської ради депутатів трудящих, с. Щасливцеве 
Генічеського району Херсонської області 
Справ: 74; 1947-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 74; 1947-1964 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, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах. 

Листування з Генічеським райвиконкомом про роботу школи, медпункту, бібліотеки. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3818 Копштейн Арон Йосипович (1915-1940), поет 
Справ: 4; 1937, 1940, 1955, 1957 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1937, 1940, 1955, 1957 рр. 

Лист Копштейна А. Й. брату про службу в Червоній Армії на Далекому Сході (з фотографією) (1937).  
Листи Савчук О. Й. (уродж. Копштейн) брату про відправлення Копштейна А. Й. на Фінський фронт і 

поранення (1940).  
Лист поета Крижанівського С. А. Савчук О. Й. про збір і видання творів Копштейна А. Й. (1955). 
Заява спадкоємців про авторські права на твори, лист поету Первомайському Л. С. про дитячі роки 

Копштейна А. Й. (1957). 

Ф.Р-3820 Генічеська районна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Колгоспник», 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 50; 1951-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1951-1961 рр. 

Накази, постанови, рішення Херсонської обласної ради ДСТ, Генічеського райвиконкому, листування 
з ними, колгоспами та організаціями району про підготовку і проведення спортивних змагань, 
спортивну роботу в сільській місцевості, підготовку значкістів, стягнення заборгованості по членських 
внесках, капітальний ремонт Генічеського стадіону (1954). 

Протоколи районних конференцій, загальних зборів фізкультурних колективів. 
Рішення, розпорядження про присвоєння спортивних розрядів, нагородження учасників змагань, 

проведення семінарів з підготовки суддів. 
Звіти про роботу ради, статистичні звіти про кількість і склад фізкультурних колективів, підготовку 

розрядників, надходження членських внесків. 
Акт передачі Генічеського стадіону Генічеському рибоконсервному заводу (1960). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3821 Генічеський районний комітет у справах фізичної культури і спорту виконавчого 
комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 30; 1955-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1955-1961 рр. 

Накази, постанови, рішення Херсонського обласного, Генічеського районного комітетів з фізичної 
культури і спорту, Генічеського райвиконкому, листування з ними про підготовку і проведення 
спортивних змагань, затвердження складу збірних, присвоєння звань розрядникам. 

Звіти про виконання плану розвитку фізкультури, роботу фізкультурних колективів району. 
Статистичні звіти про кількість і склад фізкультурних колективів. 

Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3822 Відділ культури виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 15; 1954-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1954-1961 рр. 

Довідки про роботу відділу, бібліотек, кінотеатру «Спартак». Плани експлуатації кіномережі. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 

Ф.Р-3823 Херсонське будівельне управління № 8 фірми «Укргазбуд», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 588; 1947-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 588; 1947-1994 рр. 

Накази Міністерства нафтової промисловості СРСР, Державного виробничого комітету газової 
промисловості СРСР, тресту «Укргазнафтобуд». 

Накази, розпорядження начальника. Протоколи виробничо-технічних нарад, погодження обсягів 
будівельних робіт. 

Будівельно-фінансові плани, виробничі показники, аналізи, звіти, довідки, листування про виконання, 
собівартість і якість будівельно-монтажних робіт, підрядну діяльність управління, житлове будівництво, 
газифікацію промислових і житлових об’єктів. 

Акти приймання в експлуатацію облаштування Червонопопівського (1967), Задорненського (1968) 
газових родовищ, Джанкойського газового промислу (1970-1971); магістральних газо- і нафтопроводів 
та їх відводів, господарських об’єктів, ліній зв’язку, під’їзних доріг, житлових будинків, навчальних 
закладів та ін. об’єктів на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кримської, Луганської, 
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей УРСР і Молдавської РСР, у т. ч. магістрального 
нафтопроводу Кременчук-Херсон (1972), реконструйованих частин Киндійського шосе (1974) та вулиці 
Нафтовиків (1975) у м. Херсон, пускового комплексу нафтопроводу Херсон-Миколаїв (1989). 

Накази, протоколи, плани, акти, листування про будівництво і водопостачання Херсонського 
нафтопереробного заводу. 

Накази, плани, звіти про охорону праці і техніку безпеки, впровадження нової техніки, винаходів і 
рацпропозицій у виробництво, проведення оглядів житлових і культурно-побутових умов будівельників. 

Плани, звіти, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, підготовку і підвищення 
кваліфікації кадрів, працевлаштування молоді. 

Документи про проведення соцзмагань, нагородження працівників орденами і медалями. 
Списки спеціалістів.  
Штатні розписи, звіти з праці і зарплати, кошториси видатків. Фінансові плани, плани фінансування 

капітальних вкладень, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів. Колективні договори, звіти про їх 

виконання. 
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Ф.Р-3824 Каховський ремонтний завод Українського республіканського об’єднання 
«Сільгосптехніка», м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 73; 1958-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 73; 1958-1965 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. 
Основні показники, техпромфінплани. Звіти про виробництво і постачання продукції.  
Плани капітальних вкладень, титульні списки, статистичні звіти про виконання планів капітального 

будівництва, введення об’єктів в експлуатацію. 
Заяви на рацпропозиції, акти їх впровадження, розрахунки економічної ефективності. 
Плани, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників, робітників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань завкому. Колективні договори. Умови соцзмагань. 

Ф.Р-3825 Херсонський обласний сектор служби сигналізації і прогнозів появи шкідників і хвороб 
сільськогосподарських культур Херсонського обласного управління сільського господарства, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 58; 1946-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 58; 1946-1969 рр. 

Плани роботи сектору, звіти про роботу Каховського та Скадовського спостережних пунктів. 
Огляди поширення головних шкідників сільгоспкультур, прогнози їх появи у Херсонській області. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3826 Херсонська дирекція на будівництві виноробних заводів Херсонського спеціалізованого 
тресту виноробних радгоспів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 65; 1959-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 65; 1959-1968 рр. 

Накази, вказівки Міністерств харчової промисловості СРСР і УРСР. 
Положення про дирекцію, документи про її створення (1959) та ліквідацію (1968). 
Економічне обґрунтування розмежування підприємств виноградно-виноробної промисловості у 

Херсонській області (1959).  
Протоколи технічних нарад. 
Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва і реконструкції. Звіти, статистичні звіти 

про виконання планів капітальних вкладень, введення в дію виробничих потужностей. Довідки, 
доповіді, листування про хід будівництва винзаводів, збільшення їх потужностей. Довідка про хід 
виконання семирічного плану будівництва винзаводів (1962), кон’юнктурний огляд будівництва (1967). 

Плани, титульні списки, договори, кошториси, листування про будівництво Веселинівського 
винзаводу (Миколаївська область), Цюрупинського, Генічеського винзаводів, винрадгоспу-заводу 
«Таврія», реконструкцію Бериславського винзаводу. Акти приймання об’єктів в експлуатацію, у т. ч.  
Цюрупинського (1964), Очаківського (1965) винзаводів, головного винзаводу радгоспу «Таврія», 
переробного комплексу Цюрупинського винзаводу (1967), комплексу з витримки марочних вин 
винзаводу радгоспу «Червоний маяк» (1968). 

Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати, про чисельність і склад спеціалістів. Кошториси 
видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3827 Херсонська обласна контора по торгівлі в курортних місцевостях Української 
республіканської контори по торгівлі в курортних місцевостях («Укркурортторг»), м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 304; 1966-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 296; 1966-1969 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства торгівлі УРСР, Херсонського облвиконкому про створення 
Херсонської обласної контори «Укркурортторгу» (1966). 
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Статут контори (1966), її Скадовського відділення (1967). Вступні баланси контори, її Асканіє-
Нового відділення. Акти приймання торговельної мережі, звіти переданих у підпорядкування конторі 
підприємств про фінансово-господарську діяльність, з праці і зарплати (1966). 

Ліквідаційний баланс контори (1970). 
Плановий відділ 

Накази, розпорядження Міністерства торгівлі УРСР, Херсонського облвиконкому, Української 
республіканської контори «Укркурортторг». 

Протоколи виробничих нарад, засідань бюро економічного аналізу. 
Перспективні плани розвитку торгівлі на 1971-1975 роки. 
Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки, листування про виконання основних показників, 

товарообіг, продаж товарів населенню в кредит, побутове обслуговування населення, розвиток торгівлі в 
курортний сезон та покращення обслуговування відпочивальників. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Відомості про дислокацію торговельної мережі. 
Відомості про чисельність відпочивальників та обслуговування їх Генічеським курортторгом за 1967-

1968 роки. 
Статистичні звіти з праці і зарплати, про чисельність і склад спеціалістів. Норми виробітку, розцінки 

оплати праці. Документи про наукову організацію праці, переведення працівників на п’ятиденний 
робочий тиждень. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність контори, її 
відділень, підвідомчих підприємств. 

Торговельно-виробничий відділ 
Накази Міністерства торгівлі УРСР, Української республіканської контори «Укркурортторг» про 

покращення торгового обслуговування в курортних місцевостях Херсонської області. 
Статут Генічеського відділення (1967).  
Протоколи виробничих нарад, засідань кулінарної ради, дегустаційної комісії. 
Плани роботи відділів, школи кулінарної майстерності. 
Плани, звіти, довідки про роботу контори, її Асканіє-Нового, Генічеського, Скадовського, 

Херсонського міського відділень.  
Кон’юнктурні огляди, довідки, відомості, інформації контори та підвідомчих підприємств про 

виконання основних показників господарської діяльності, покращення роботи підприємств торгівлі і 
громадського харчування, впровадження прогресивних форм торгівлі, обмін досвідом із Закарпатською 
обласною конторою «Укркурортторг». Звіти підвідомчих підприємств про надходження овочів і 
фруктів. 

Документи про роботу комісії по контролю за дотриманням цін і правил торгівлі. 
Відомості про дислокацію торговельної мережі.  
Сценарії, відомості, листування про підготовку і проведення телепередач, вечорів відпочинку. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність госпрозрахункових підприємств ресторану «Київ», кафе 

«Вогник». 
Відділ капітального будівництва 

Протоколи технічних, виробничих нарад. 
Плани, титульні списки, звіти, довідки, акти, листування про будівництво підприємств торгівлі і 

громадського харчування в курортних місцевостях Херсонської області, введення в дію потужностей. 
Відомості, інформації про наявність транспорту, гаражів, стан технічного обладнання. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, звіти з праці. Штатний розпис, кошторис видатків дільниці виконроба на 1968 рік. Звіт про 

фінансово-господарську діяльність будівельної групи за 1968 рік. 
Відділ кадрів 

Накази по конторі.  
Положення, плани роботи відділів кадрів контори та її відділень. 
Плани, програми роботи шкіл кулінарної майстерності. 
Звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про чисельність, рух, склад, підготовку, розстановку і 

підвищення кваліфікації кадрів, проведення виробничої практики студентів торгово-кулінарних шкіл, 
працевлаштування молодих спеціалістів. 

Постанови, характеристики, подання на нагородження працівників. 
Накази з кадрових питань госпрозрахункових магазинів № 1, № 2, госпрозрахункових складів. 
Списки, особові справи, картки працівників контори та підвідомчих підприємств. 
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Бухгалтерія 
Фінансові плани, плани капітальних вкладень, ліміти фінансування.  
Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність, звіти контори, її відділень, госпрозрахункових 

магазинів №№ 1-3, ресторану «Київ», кафе «Вогник», дільниці виконроба. 
Відомості нарахування зарплати працівникам (1967-1969). 
Об’єднаний комітет профспілки держторгівлі і споживкооперації при Херсонській обласній 

конторі «Укркурортторг»  
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, товариського суду. 
Колективні договори, звіти про їх виконання.  
Плани, статистичні звіти про профспілкову роботу. 
Документи про проведення соцзмагань. Відомості про наявність колективів, бригад та ударників 

комуністичної праці. Подання, характеристики, листування про нагородження, відзначення працівників. 

Опис 2 Госпрозрахунковий склад 
Справ: 8; 1967-1969 рр. 

Положення про склад (1967). 
Накази по складу. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

Ф.Р-3828 Херсонський житлово-будівельний трест «Херсонжитлобуд» Головного управління 
підприємств промислового будівництва Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 361; 1965-1974 рр. 

Опис 1 
Справ: 361; 1965-1974 рр. 

Секретар 
Рішення Суворовського райвиконкому про будівництво протитуберкульозної лікарні та пологового 

будинку в м. Херсон (1972).  
Накази, розпорядження управляючого. 
Планово-економічний відділ 

П’ятирічні плани капітального будівництва. Плани, звіти, довідки про виконання, зниження 
собівартості підрядних та субпідрядних будівельно-монтажних робіт, введення в експлуатацію 
житлових площ. Звіти заводу залізобетонних виробів про випуск продукції. 

Акти приймання в експлуатацію об’єктів, у т. ч. пускового комплексу Херсонського домобудівного 
комбінату (1971). 

Плани, статистичні звіти з праці, про чисельність і розстановку кадрів, перехід на п’ятиденний 
робочий тиждень. 

Штатні розписи, кошториси видатків тресту, будівельних управлінь. 
Відділ праці і зарплати 

Основні показники, плани, звіти з праці і зарплати. 
Місцеві нормі і розцінки на будівельно-монтажні роботи.  
Рекомендації, плани, звіти, аналізи, листування про підвищення продуктивності, впровадження 

наукової організації праці у будівництві, переведення будівельних організацій на госпрозрахунок, обмін 
передовим досвідом, роботу шкіл передових методів праці. Довідка про роботу бригади Черезова І. Н. за 
новою формою організації праці (1972). 

Документи про проведення соцзмагань. Довідки про нагородження, характеристики передовиків 
виробництва. 

Виробничий відділ 
Протоколи нарад при управляючому та головному інженері, нарад в будівельних управліннях про 

завершення робіт на пускових об’єктах, засідань технічної ради, бюро групи сприяння народному 
контролю. 

Основні показники, плани капітального будівництва, будівельно-монтажних робіт. 
Технічний відділ 

Протокол технічної наради тресту «Головчорноморськбуд» по розгляду проекту крупнопанельних 
житлових будинків гнучкої конструкції на просадкових ґрунтах м. Херсон (1967). 

Протоколи засідань технічної ради. 



 197

Плани, звіти, статистичні звіти, інформації про капітальне будівництво, впровадження досягнень 
науки і техніки, рацпропозицій у будівництво. 

Акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Документи про будівництво мікрорайону на Карантинному острові м. Херсон (1968). 
Відділ головного механіка 

Протоколи технічних нарад. 
Плани, звіти, довідки про автоматизацію і механізацію робіт. 
Кошторисно-договірний відділ 

Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Документи про будівництво піонерських таборів 
та житлових будинків тресту.  

Фінансовий відділ 
Фінансові плани, ліміти фінансування, плани зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. 
Бухгалтерія 

Протоколи засідань балансової комісії, виробничих нарад головних бухгалтерів будівельних 
управлінь тресту. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, його 
управлінь, заводу залізобетонних виробів, домобудівного комбінату. 

Відділ кадрів 
Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про чисельність, рух, склад, підготовку, розстановку 

і підвищення кваліфікації кадрів, працевлаштування молодих спеціалістів. 
Місцевий комітет 

Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому.  
Статистичні звіти про підсумки виборів керівників профспілкових організацій. 

Ф.Р-3829 Виконавчий комітет Комсомольської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1334; 1965-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 801; 1965-1977 рр. 

Рішення, протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій. 
Розпорядження голови. Плани, звіти, довідки, інформації про роботу. 

Протоколи сесій, засідань виконкому Комишанської селищної ради (1965-1968). 
Плани, довідки про будівництво житлово-комунальних, господарських, соціально-культурних 

об’єктів. 
Доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи суду, відділень міліції, ЗАЦС. Відомості, 

листування про наявність і роботу підприємств, установ і організацій на території району, зміни меж і 
благоустрій мікрорайонів, дислокацію вулиць. 

Відомості про церкви і релігійні общини району. Списки служителів культу (1975-1976). 
Протоколи, нагородні листи, списки, характеристики громадян, нагороджених урядовими нагородами 

і почесними званнями, у т. ч. партизанів і учасників підпілля в роки ВВВ. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати і народні судді, голосування виборчих 

комісій за результатами виборів. 
Протоколи профспілкових зборів. Кошториси прибутків і видатків профкому, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 490; 1978-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Розпорядження голови. 
Плани, звіти про роботу постійних комісій, довідки про виконання рішень виконкому. Звіти депутатів 

перед виборцями. 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Протоколи вручення медалі «Ветеран праці». 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 
Особові картки депутатів (1980). 
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Протоколи профспілкових зборів. Плани роботи, кошториси прибутків і видатків профкому, звіти 
про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 43; 1965-1967, 1970-1972, 1974-1986 рр. 

Постанови Комсомольського райвиконкому і бюро райкому Компартії України. Протоколи, рішення 
звужених засідань виконкому. Розпорядження голови (1982-1985). 

Постанови, рішення, довідки про роботу районної надзвичайної протиепідемічної комісії.  
План заходів з екологічного захисту населення на 1984 рік. 
Довідки, відомості про стан боротьби зі злочинністю та правопорушеннями.  
Звіт про перехід на п’ятиденний робочий тиждень (1967).  
План м. Херсон (1965). 

Ф.Р-3830 Виконавчий комітет Будьоннівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка 
Сиваського району Херсонської області 
Справ: 105; 1944-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1944-1958 рр. 

Рішення, постанови Сиваського райвиконкому, райкому КП(б) України. 
Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, інформації про роботу. 

Протоколи сходів громадян. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад депутатів, з праці і зарплати. Звіти про хід колективізації.  
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Списки багатодітних матерів (1952). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3831 Територіально-виробниче колгоспно-радгоспне управління виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 
Справ: 342; 1962-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 291; 1962-1967 рр. 

Накази начальників управління, зоотехнічного відділу, відділу механізації. Протоколи засідань ради 
управління. 

Плани розвитку сільського господарства району, продажу і здачі сільгосппродукції державі. Основні 
показники, виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки, 
відомості про заготівлю сільгосппродукції, наявність посівних площ, підсумки сівби та збирання 
врожаю, розвиток овочівництва, садівництва і виноградарства, використання зрошуваних земель, 
насадження лісосмуг, розвиток тваринництва, у т. ч. вівчарства, племінну роботу, наявність 
сільгосптехніки, механізацію і електрифікацію виробництва, надходження і впровадження винаходів та 
рацпропозицій.  

Експлікація земельних угідь (1962-1963).  
Зооветпаспорти-експонати ВСГВ (1963), ВДНГ СРСР (1967). Зведені відомості бонітування великої 

рогатої худоби, племінних баранів, свиней. 
Плани капітального будівництва у колгоспах. Відомості про виконання плану будівництва 

тваринницьких та культурно-побутових об’єктів у колгоспах смт Верхній Рогачик. 
Документи про роботу групи сприяння партійно-державному контролю. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки, документи про нагородження передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи управління і господарств, статистичні звіти з праці і зарплати, про працевлаштування 

молоді. Звіти управління і господарств про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 2 
Справ: 51; 1962-1969 рр. 

Рішення, розпорядження про відведення земельних ділянок, у т. ч. під спорудження будівель 
управління сільського господарства, райспоживспілки, хлібоприймального пункту.  

Звіт про розподіл земель за угіддями і землекористувачами (1962).  
Проекти внутрішньогосподарського землекористування колгоспів «Заповіт Ілліча», ім. Кірова, 

коригування організації території колгоспу «Червоний прапор». Відомості про групування колгоспних 
дворів по колгоспах району. 

Плани розвитку сільського господарства району. Основні показники роботи господарств району. 
Статистичні звіти про виробництво продукції тваринництва, наявність племінної худоби. 

Штатні розписи, кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Звіти управління і 
господарств про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3832 Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 156; 1955-1965 рр. 

Опис 1 
Справ: 156; 1955-1965 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. Протоколи сходів громадян. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про склад депутатів, чисельність і склад населення. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3833 Наливайко Георгій Якович (1891-1973), інженер водного транспорту 
Справ: 10; 1905, 1907-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1905, 1907-1968 рр. 

Статті в газетах.  
Заява Наливайка Г. Я. в Президію Географічного товариства СРСР про збереження криголаму 

«Георгій Сєдов» як історичної пам’ятки. 
Листи Наливайка Г. Я. в Херсонський облдержархів. Лист Наливайку Г. Я. від Сєдовой В. В., 

дружини Сєдова Г. Я. 
Автобіографія, диплом, посвідчення, грамоти, вітання. Похвальний лист учня Херсонського 

реального училища (1905). 
Фотоальбом «Портові дослідження на Півночі СРСР 1917-1927 рр.» 
Фотографії Наливайка Г. Я., у т. ч. із видами м. Херсон (1913-1914). 
Відгуки, статті про наукову діяльність Наливайка Г. Я. 

Ф.Р-3834 Відділ культури виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 30; 1954-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 30; 1954-1966 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів культури. 
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Ф.Р-3836 Робітничий кооператив (робкооп) радгоспу «Рогачик», с. Чистопілля, з 1963 р. 
Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 125; 1955-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 125; 1955-1968 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених, дільничних зборів пайщиків сіл Георгіївка, Олексіївка, 
Пролетар, Кожум’яки. 

Плани, звіти про роботу, статистичні звіти про заготівлю і закупівлю сільгосппродукції та сировини. 
Листування з Херсонською обласною, Верхньорогачицькою районною споживспілками про розширення 
торгівлі, переоцінку товарів, відкриття нових магазинів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  
Колективний договір (1967). 

Ф.Р-3837 Верхньорогачицький районний харчовий комбінат (райхарчокомбінат) Херсонського 
обласного управління промисловості продовольчих товарів, с. Карай-Дубина Верхньорогачицького 
району Херсонської області 
Справ: 68; 1947-1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 68; 1947-1963 рр. 

Техпромфінплани. Листування з Головним управлінням борошномельної промисловості УРСР, 
Херсонським обласним трестом сільгоспмлинарства з методичних, організаційно-господарських та 
фінансових питань. 

Кошторисні розрахунки, листування про буріння артезіанської свердловини (1954). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3838 Орендне підприємство матеріально-технічного забезпечення «Херсонресурси», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 256; 1957-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 256; 1957-1995 рр. 

Накази начальників Херсонського обласного управління постачання і збуту, Херсонського головного 
територіального управління «Херсонголовпостачзбут», державного і орендного підприємств 
«Херсонресурси». Протоколи виробничих нарад. 

Плани, звіти про виконання планів товарообігу, реалізації продукції, роботу транспорту, з праці. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 
Ліквідаційні баланси Херсонського обласного паливного тресту, контори «Облкомунжитлопостач», 

бази «Облпродпостачзбут» (1959), баз постачання облвідділу народної освіти, «Облмедпостач» (1962). 
Протоколи засідань профкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3839 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 
Справ: 590; 1965-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 590; 1965-1980 рр. 

Накази начальника (1980). Протоколи засідань планової комісії, технічної ради. 
Плани роботи управління.  
Плани розвитку сільського господарства району, заготівлі і закупівлі сільгосппродукції, розвитку 

меліорації земель, соціального розвитку колгоспів. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів, радгоспів. Плани, звіти про підсумки сівби 

та збирання врожаю, розвиток тваринництва, племінну роботу, боротьбу зі шкідниками та хворобами 
сільгоспкультур, створення комплексно-механізованих ферм, роботу механізованих ланок, будівництво 
зрошувальних систем і використання зрошуваних земель, електрифікацію колгоспів, наявність 
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сільгосптехніки, впровадження передових технологій у виробництво, підсумки Всесоюзного конкурсу з 
ефективного використання органічних добрив.  

Відомості бонітування великої рогатої худоби, овець, свиней. 
Документи про проведення районних нарад-семінарів з працівниками сільського господарства, 

конкурсів, оглядів, нагородження передовиків сільського господарства. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Аналіз участі працездатного населення у сільгоспвиробництві.  
Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, статистичні звіти про чисельність і склад 

спеціалістів. Звіти, довідки, листування з Херсонським обласним управлінням сільського господарства, 
колгоспами, радгоспами про потребу і розподіл молодих спеціалістів, працевлаштування випускників 
шкіл. 

Списки працівників управління, керівників і спеціалістів господарств, механізаторів, передовиків 
сільського господарства, кандидатів на участь у ВДНГ СРСР, студентів сільгоспвузів. 

Штатні розписи, кошториси видатків управління і колгоспів, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів 
про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3840 Планова комісія виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 104; 1946-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 104; 1946-1966 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи комісії. 
Перспективні плани розвитку народного господарства району. 
Виробничо-фінансові плани, звіти про роботу промислових і сільськогосподарських підприємств 

району. 
Довідки, відомості, листування про виконання агротехнічних заходів у колгоспах, виробництво 

продукції тваринництва, будівництво тваринницьких ферм, насадження багаторічних рослін у колгоспах 
і радгоспах, мережу культурно-просвітніх установ, розвиток підприємств побутового обслуговування, 
забезпечення паливом населення, організацій і установ. 

Проект створення і розвитку зеленої зони у м. Гола Пристань на 1959-1965 роки. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-3841 Бериславський спеціалізований трест м’ясомолочних радгоспів Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 582; 1965-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 582; 1965-1973 рр. 

Секретар 
Накази, вказівки Міністерства сільського господарства УРСР. 
Накази директора. 
Плановий відділ 

Плани роботи тресту.  
Перспективні плани розвитку сільського господарства радгоспів на 1966-1970 роки, розрахунки до 

них. Зведені та погосподарські основні показники, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про 
розвиток сільського господарства радгоспів, виробництво і реалізацію сільгосппродукції, організацію 
зеленого конвеєра.  

Аналіз роботи радгоспів, доповіді на нарадах директорів радгоспів. 
Документи про проведення соцзмагань, нагородження і присвоєння почесних звань передовикам 

виробництва. 
Статистичні звіти про чисельність і розподіл працівників, з праці і зарплати. Документи про 

переведення радгоспів на повний робочий день, впровадження внутрішньогосподарського розрахунку, 
оплату праці у ланках високого врожаю, використання фондів матеріального заохочення і підвищення 
ефективності виробництва. Норми виробітку на механізовані і кінно-ручні роботи.  

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Агровідділ 
Основні агротехнічні показники, зведені агрономічні звіти. Плани заходів зі збільшення виробництва 

зернових. Плани, звіти, статистичні звіти про проведення польових робіт, якість і засипку насіннєвих 
фондів, апробацію сільгоспкультур. 

Документи з наукового обґрунтування ведення сільського господарства; про результативність 
вирощування нових перспективних сортів сільгоспкультур. 

Структура посівних площ по радгоспах. 
Зоотехвідділ 

Зведені статистичні звіти про виробництво продуктів тваринництва і здачу продукції державі. 
Зведені відомості бонітування великої рогатої худоби, овець, свиней. 
Головний ветлікар 

Зведені ветеринарні звіти про стан тваринництва у радгоспах, проведення ветеринарних заходів. 
Відділ механізації 

Плани комплексної механізації ферм, ремонту автомашин і сільгосптехніки. Звіти про впровадження 
нової техніки. 

Статистичні звіти, відомості про наявність автомашин, сільгосптехніки, гаражів, автотранспортних 
майстерень по радгоспах. 

Будівельний відділ 
Протоколи засідань технічної ради. 
Титульні списки проектних робіт, звіти про виконання планів капітальних вкладень і будівельно-

монтажних робіт, введення в дію основних фондів. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Бухгалтерія 

Протоколи засідання балансової комісії. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність тресту і радгоспів. 
Відділ кадрів 

Звіти про роботу з кадрами. Плани, звіти про працевлаштування молоді 
Списки робітників і спеціалістів сільського господарства, довідки про їх склад, підготовку і 

підвищення кваліфікації механізаторських кадрів. 

Ф.Р-3842 Виконавчий комітет Хрестівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрестівка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 176; 1944-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 176; 1944-1971 рр. 

Рішення Чаплинського райвиконкому. 
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, будівництво. 
Відомості про збитки, заподіяні населенню в період нацистської окупації (1944). 
Документи про роботу, списки членів товариського суду, добровільних народних дружин. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3843 Виконавчий комітет Преображенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Преображенка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 178; 1943-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 178; 1943-1971 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 і склад населення, з праці і зарплати. 
Списки громадян, примусово вигнаних до Німеччини (1943-1944). Відомості про наявність могил 

загиблих у ВВВ (1952). 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 
результатами виборів. 

Ф.Р-3844 Виконавчий комітет Новонаталівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 186; 1947-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 186; 1947-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, довідки про роботу. Протоколи 
сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Список населених пунктів сільради (1969). 
Документи про роботу громадських організацій. 
Штатні розписи, 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-3845 Виконавчий комітет Балтазарівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Балтазарівка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 172; 1953-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 172; 1953-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти з праці і зарплати. 
Документи про роботу громадських організацій. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3846 Виконавчий комітет Кучерявоволодимирівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Кучерявоволодимирівка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 173; 1946-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 173; 1946-1971 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи. Протоколи сходів громадян, 
звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Документи про роботу вуличних комітетів, товариських судів. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3847 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 178; 1944-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 178; 1944-1969 рр. 

Накази, вказівки Херсонського обласного відділу народної освіти, листування з ним про навчально-
виховну роботу в школах.  

Накази завідувача. Протоколи районних нарад вчителів. 
Плани розвитку мережі шкіл. Звіти, статистичні звіти, довідки, відомості, листування про виконання 

закону про всеобуч; роботу ЗОШ, шкіл робітничої і сільської молоді, дитсадків; підсумки прийому в 
школи; контингент, успішність і рух учнів; виробниче навчання; працевлаштування випускників; 
боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; чисельність і склад педагогічних кадрів.  

Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3848 Відділ культури виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, 
с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 119; 1953-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 119; 1953-1970 рр. 

Протоколи засідань міжвідомчої ради по культурі. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, експлуатацію 

кіномережі. Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, доповідні записки про хід підготовки і проведення святкування 50-річчя радянської влади 

(1967), фестивалю самодіяльного мистецтва до 100-річчя з дня народження Леніна В. І. (1968-1970). 
Списки пам’яток та пам’ятних місць району (1967). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 
Списки працівників закладів культури району (1969-1970). 

Ф.Р-3849 Чаплинське виробниче управління зрошуваного землеробства Херсонського обласного 
управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 329; 1962-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 329; 1962-1968 рр. 

Накази начальника. Рішення, протоколи засідань технічної ради, балансової комісії. 
Рішення, протоколи про реорганізацію колгоспів у радгоспи. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів, радгоспів. Плани, звіти, аналізи, довідки, 

відомості про підсумки сівби, використання зрошуваних земель, врожайність сільгоспкультур, розвиток 
тваринництва, птахівництва, бджолярства, садівництва, виноградарства, баштанництва, стан 
парникового господарства, наявність племінної худоби і птиці, роботу механізованих ланок, покращення 
випасів, ефективне використання мінеральних добрив, інвентаризацію лісонасаджень, боротьбу зі 
шкідниками та хворобами сільгоспкультур, наявність і експлуатацію сільгосптехніки, впровадження 
винаходів і рацпропозицій.  

Структура посівних площ. Звіти про сортові посіви, ефективність різних способів посіву кукурудзи 
без зрошення. 

Плани, відомості про роботу агрохімічної лабораторії. 
Рішення, протоколи, списки, креслення, акти проведення землевпорядкування в господарствах, 

відведення і обміру земельних ділянок. Характеристики, статистичні звіти про розподіл земель по 
угіддях і землекористувачах. 

Плани, титульні списки, звіти, довідки про капітальне будівництво. 
Списки, звіти, довідки, відомості про склад працівників управління, керівників і спеціалістів 

господарств, потребу в кадрах. Накази, тематичні плани, графіки роботи шкіл передового досвіду. 
Списки, відомості, характеристики, показники роботи передовиків сільського господарства, 

учасників ВДНГ СРСР, Героїв Соціалістичної праці, нагороджених урядовими нагородами та почесними 
відзнаками. 

Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Ліміти 
фінансування, звіти радгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3850 Радянське господарство (радгосп) «Чаплинський» Каланчацького тресту спеціалізованих 
радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Хрестівка Чаплинського району Херсонської 
області  
Справ: 228; 1944-1970 рр. 

Опис 1  
Справ: 228; 1944-1970 рр. 

Накази, вказівки, інструкції Херсонського обласного управління радгоспів, Чаплинського 
виробничого управління зрошуваного землеробства. 

Накази директора. Протоколи засідань економічної ради. 
Перспективний план розвитку сільського господарства радгоспу на 1964-1970 роки. Виробничо-

фінансові плани. Плани, звіти, аналізи, відомості про збирання врожаю, наявність і експлуатацію 
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сільгосптехніки, бонітування худоби, вирощування молодняка, проведення ветеринарно-
профілактичних заходів. Рішення Чаплинського райвиконкому про накладення карантину через 
захворювання птахів радгоспу на пастерельоз. 

Звіти, креслення, рекомендації по використанню зрошуваних земель. 
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки спеціалістів, передовиків.  
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку. Протоколи засідань кваліфікаційної 

комісії. Статистичні звіти, інформації, довідки про наявність і підготовку кадрів.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому. Колективні договори. Плани, звіти про роботу 

робіткому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Ф.Р-3851 Радянське господарство (радгосп) ім. Карла Маркса Каланчацького тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Балтазарівка Чаплинського 
району Херсонської області 
Справ: 275; 1944-1970 рр. 

Опис 2 
Справ: 275; 1944-1970 рр. 

Накази Міністерств радгоспів СРСР і УРСР, Херсонського обласного тресту радгоспів. 
Накази директора. Протоколи виробничих нарад, засідань економічної ради. 
Перспективні плани розвитку сільського господарства радгоспу. Виробничо-фінансові плани, звіти, 

аналізи, відомості про вирощування кукурудзи, розвиток садівництва і виноградарства, лісонасадження, 
наявність і експлуатацію сільгосптехніки, бонітування худоби, проведення ветеринарно-профілактичних 
заходів, впровадження винаходів і рацпропозицій.  

Плани, розрахунки, відомості, листування про про внутрішньогосподарське землевпорядкування. 
Плани, титульні списки, кошториси, звіти, довідки про капітальне будівництво. Акти приймання 

об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки спеціалістів, переселенців, передовиків. 
Штатні розписи. Положення про оплату праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи засідань, звіти про роботу робіткому. Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 

Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Ф.Р-3852 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, 
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 337; 1944-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 337; 1944-1970 рр. 

Плани, довідки про роботу відділу, документи про проведення соцзмагань. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; доповіді, розрахунки, 

пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 
Плани, звіти, довідки про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Відомості про мережу і контингент, штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, 

звіти, довідки про фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Звіти, акти, відомості про приймання бюджету Балтазарівської сільради від Скадовського району, 

передачу бюджетів Воскресенської, Громівської, Новопокровської, Федорівської і Чкаловської сільрад 
Новотроїцькому району, Мирненської і Червоночабанської сільрад Каланчацькому району (1960-і). 

Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3857 Нижньосірогозька районна міжколгоспна дорожньо-будівельна організація Херсонської 
обласної ради міжколгоспного будівництва, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району 
Херсонської області 
Справ: 17; 1967-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 17; 1967-1968 рр. 

Накази по Херсонському облміжколгоспбуду, листування з ним, установами та організаціями про 
будівництво доріг. 

Протоколи зборів уповноважених. 
Основні показники, будівельно-фінансові плани. Плани, відомості про хід будівельно-монтажних 

робіт, роботу автотранспорту. Акти приймання доріг в експлуатацію.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

Ф.Р-3859 Чаплинська районна станція по боротьбі з хворобами тварин Херсонського обласного 
управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 222; 1945-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 222; 1945-1969 рр. 

Накази, інструкції Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, Херсонського обласного 
земельного відділу, управління сільського господарства. 

Рішення Чаплинського райвиконкому про наведення санітарного порядку на тваринницьких фермах, 
попередження занесення і боротьбу з туберкульозом тварин, захворюваннями коней, ринітом свиней, 
бруцельозом овець, чумою птахів, зняття карантину по ящуру (1958), ліквідацію лишаю (1960). 

Плани, звіти, листування про ветеринарну роботу, проведення ветеринарно-профілактичних і 
протиепізоотичних заходів, стан ветеринарних аптек, збереженість біопрепаратів і медикаментів. Акти 
ветиринарно-санітарного огляду господарств району. 

Рішення, титульні списки, кошториси, відомості про будівництво ветеринарних закладів.  
Статистичні звіти, відомості про чисельність і склад працівників, фонд зарплати. Список 

ветспеціалістів (1964). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність лікарні і закладів 

зооветмережі. 
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевкому (1969). 

Ф.Р-3862 Архівний відділ виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 
м. Херсон Херсонської області  
Справ: 914; 1944-1988 рр. 

Опис 1  
Справ: 914; 1944-1988 рр. 

Накази, рішення, інструкції, вказівки ГАУ МВС СРСР, НКВС УРСР, Управління державними 
архівами НКВС УРСР, АУ МВС УРСР, Управління НКВС УРСР по Херсонській області, Херсонського 
облвиконкому та обкому КП(б) України, листування з ними про організацію роботи архівних установ 
області, надання їм приміщень; збір та використання документів періоду ВВВ; складання хронологічних 
довідників про нацистську окупацію населених пунктів УРСР; роботу відділу секретних фондів і 
використання секретних документів в агентурно-оперативній роботі; впорядкування і зберігання 
відомчих архівів; роботу з виявлення і публікації документів. 

Накази завідувача. Протоколи засідань колегії, ЕПК, виробничих і науково-методичних нарад. 
П’ятирічні плани розвитку архівної справи в області, звіти про їх виконання. Плани, звіти, доповіді, 

доповідні записки, огляди, інформації про роботу відділу, обласного, районних, міських державних 
архівів.  

Акти про збитки, заподіяні архівним установам у період нацистської окупації (1944-1946).  
Довідка про історію Херсонського обласного державного архіву (1946). 
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Наглядові справи з контролю за діяльністю районних і міських архівів. Довідки, акти, доповідні 
записки про комплексні обстеження роботи районних, міських державних архівів, відомчих архівів, 
ведення поточного діловодства в установах, організаціях і на підприємствах.  

Списки установ-джерел комплектування по області. 
Акти, відбірні списки документів, що не підлягають зберіганню. 
Протоколи нарад, довідки, листування про підготовку видання «Історія міст і сіл Української РСР» 

Херсонська область».  
Методичні розробки, статті працівників для наукових і періодичних видань, тексти радіо- і 

телепередач. 
Протоколи обласних читацьких конференцій архівної тематики. 
Договір про співробітництво, довідки, відомості, листування про ділові, творчі і дружні зв’язки з 

архівними установами Шуменського округу (Народна Республіка Болгарія). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, облікові картки працівників архівних 

установ області. Списки архівних установ області, подання, довідки, інформації про нагородження. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти приймання-передавання 

справ і майна при зміні керівництва, ліквідації районних державних архівів. 

Ф.Р-3863 Управління сільського господарства виконавчого комітету Нижньосірогозької районної 
ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 245; 1935-1936, 1943-1958 рр. 

Опис 1 
Справ: 245; 1935-1936, 1943-1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників, засідань правлінь. 
Виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, відомості, листування з Херсонським обласним 

земельним відділом, управлінням сільського господарства про виконання державних замовлень на 
продукцію тваринництва, підсумки сівби та збирання врожаю, апробацію зернових культур, відновлення 
сівообігу, впровадження передових технологій у виробництво. Акти проведення агромеліоративних 
робіт. 

Експлікації, довідки про поновлення Державних актів колгоспів на вічне користування землею 
(1935).  

Державні акти, земельні шнурові книги, теодолітно-горизонтальні зйомки земель колгоспів. 
Документи про злиття колгоспів. 
Списки керівників колгоспів. Відомості про підготовку та перепідготовку кадрів. 
Баланси (1946), звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3864 Нижньосірогозький районний комітет народного контролю, смт Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 133; 1963-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 133; 1963-1968 рр. 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу райкому, позаштатного відділу торгівлі та побуту. 
Інформації, відомості про роботу, списки членів груп і постів сприяння партійно-державному/народному 
контролю. 

Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 
листів і скарг. 

Ф.Р-3867 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нижньосірогозького району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 482; 1943-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 482; 1943-1967 рр. 

Анатолівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Червоне село» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дімітрова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Верхньосірогозька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1947-1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Ударник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Книга розрахунків з колгоспниками (1947). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Червона нива» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 

окупації (1944). Книги розрахунків з колгоспниками (1948-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Верхньоторгаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Великий шлях» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1948-1950). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Дем’янівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Книга розрахунків з колгоспниками (1949). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 

окупації (1944). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Книга розрахунків з колгоспниками (1949). Акти передачі будівель переселенцям (1953-
1954). 

Догмарівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Косаківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). 

Нижньосірогозька сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Список (1945), книга розрахунків з колгоспниками (1950).  

Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Новий світ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 

окупації (1944). Книга розрахунків з колгоспниками (1949). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946). 

Нижньоторгаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний край» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новомиколаївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Списки членів колгоспу (1945). 
Новоолександрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Повстанець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Правда» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовик» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946-1947). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях хлібороба» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новопетрівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1946, 1948-
1949). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1953). 
Першопокровська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1946), журнал 
обліку колгоспників та членів їх сімей (1948). 

Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 

окупації (1943). Списки нагороджених колгоспників (1945). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Акти про збитки, заподіяні в період нацистської 
окупації (1944). Списки членів колгоспу (1948). 

Ф.Р-3868 Нижньосірогозький маслозавод Херсонського обласного управління молочної 
промисловості, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 52; 1960-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 52; 1960-1968 рр. 

Накази, розпорядження про створення, акти приймання та введення заводу в експлуатацію (1960). 



 210 

Накази директора. 
Техпромфінплани. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань завкому. 

Ф.Р-3869 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нижньосірогозької районної ради депутатів 
трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 
Справ: 880; 1943-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 880; 1943-1968 рр. 

Акти про збитки, заподіяні в період нацистської окупації (1944). 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети селищної і сільських рад; доповіді, 

розрахунки, пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. Рішення, списки сільрад на 

отримання пільг по сплаті сільгоспподатку. Протоколи засідань, звіти сільрад про проведення 
самооподаткування сільського населення. 

Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти, акти ревізій, довідки про 

фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів. Основні економічні показники радгоспів. 
Рішення судів про конфіскацію майна; описи, акти його оцінки та реалізації. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3870 Будівельне управління (БУ) № 453 ВАТ «Чорноморгідробуд» корпорації «Укртрансбуд», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 415; 1962-1994 рр. 

Опис 1  
Справ: 415; 1962-1994 рр. 

Накази, постанови, вказівки Міністерства транспортного будівництва СРСР, Державного 
виробничого комітету СРСР по транспортному будівництву, управляючого трестом 
«Чорноморгідробуд». 

Накази начальника.  
Будівельно-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про виконання і 

собівартість будівельно-монтажних робіт, введення в дію виробничих потужностей, впровадження 
наукової організації праці і нової техніки у виробництво, будівництво і капітальний ремонт об’єктів 
житлово-громадського призначення. 

Акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Накази, рішення, довідки, плани, звіти про охорону праці й техніку безпеки. Статистичні звіти про 

нещасні випадки на виробництві. 
Документи про проведення соцзмагань. Накази, звіти, списки, акти про нагородження відзнаками 

ВДНГ СРСР, грошовими винагородами за впроваджені рацпропозиції.  
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад, підготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів, з праці.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань будкому. Колективні договори. 

Ф.Р-3871 Херсонське міське єдине наукове медичне товариство лікарів, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 14; 1949-1971 рр. 

Опис 1  
Справ: 14; 1949-1971 рр. 

Статут товариства.  
Протоколи загальних зборів, звіти про роботу. Листування Слуцького А. М. з професором 

Струковим А. І. про розбір історії хвороби хворого Комарова. 
Доповідь професора Шварца Б. А. «Про діагностичні та лікарські помилки при злоякісних 

новоутвореннях дихальних шляхів» [1955]. 
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Стаття кандидата медичних наук Ревенка М. Д. у журналі «Советское здравохранение» про 100-річчя 
Херсонського медичного товариства лікарів (1971). 

Ф.Р-3873 Кривошеїни, родинний фонд 
Справ: 110; 1905-1997 рр. 

Опис 1 Кривошеїн Семен Іванович (1903-1978) – партійний, радянський працівник 
Справ: 43; 1905-1997 рр. 

Спогади «З прожитого і пережитого», спогади, статті в газетах, тексти виступів Кривошеїна В. С. про 
роботу в Херсонському окружному КНС, участь у бойових діях в період ВВВ, організації народного 
ополчення, винищувального батальйону, радянське і партійне будівництво та ін.  

Виписки з наказів, свідоцтва про поранення, документи про евакуацію, записна книжка періоду ВВВ. 
Довідки, посвідчення Кривошеїна С. І. про роботу в промартілі, Херсонському окружкомі ЛКСМУ, 

окружному КНС, Промбанку, морпорту, Херсонському міському та обласному комітетах КП(б) України. 
Листування Кривошеїна С. І. з рідними, друзями, школярами. 
Витяг з метричної книги про народження (1905). Автобіографія, депутатські книжки, характеристики, 

посвідчення, мандати делегата конференцій, грамоти, вітальні листівки, запрошення. 
Фотографії Кривошеїна С. І. індивідуальні та у групах. 
Статті в газетах про Кривошеїна С. І. 

Опис 2 Кривошеїн Вілен Семенович (1929) – інженер 
Справ: 38; 1944-1991 рр. 

Доповідні записки, довідки, рекомендації 
Звіти, доповіді Кривошеїна В. С. про роботу групи радянських спеціалістів на Александрійській 

судноверфі в Об’єднаній Арабській Республіці (1969-1971). Протоколи, доповідні записки, акт про 
опромінення радянських спеціалістів іридієм на судноверфі (1971). Списки спеціалістів. Запрошення від 
уряду ОАР до участі в урочистому спуску на воду збудованих на верфі кораблів. 

Авторські свідоцтва на промислові зразки «Док передатковий», «Док – база – еллінг» (1987). 
Листування з батьками і сином, паспорти арабською мовою, візитні картки, запрошення 

Кривошеїна В. С. з дружиною Кривошеїною Т. А. в Консульство СРСР в ОАР. 
Автобіографія, анкета, характеристика, документи про освіту Кривошеїна В. С. Посвідчення майстра, 

головного технолога, заступника директора Херсонського суднобудівного заводу, Відмінника народної 
освіти, персонального пенсіонера. Білет члена КПРС, посвідчення, мандати делегата конференцій, 
грамоти, запрошення. Свідоцтво про нагородження Кривошеїна В. С. орденом ІІ ступеню Арабської 
Республіки Єгипет (1974). Повідомлення про обрання Кривошеїна В. С. почесним членом комітету 
Товариства арабсько-радянської дружби. 

Статті в газетах «Известия» і «Водный транспорт», арабських газетах і журналах про роботу 
радянських спеціалістів на будівництві Ассуанської греблі, Александрійської судноверфі, спуск 
кораблів «Суец» і «Александрія» (1969-1972). Сценарій вечірньої вистави в пірамідах м. Каїр «Звук і 
світло». Фотографії радянських урядовців і спеціалістів на судноверфі. 

Історична довідка про Херсонський суднобудівний завод «Паллада», документи про його технічне 
переоснащення, будівництво і перегін доків, пожежі на заводі. 

Фотографії Кривошеїна В. С. індивідуальні та у групах, у т. ч. періоду перебування в ОАР. 
Фотографії будівництва перших сухогрузів на Александрійській судноверфі (1969-1971). 

Довідки, студентський квиток, комсомольський білет, грамоти дружини – лікаря Кривошеїної Т. А. 
(1944-1986). 

Опис 3 Кривошеїн Юрій Семенович (1939-2007) – лікар, доктор медичних наук, професор 
Справ: 21; 1954-1994 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук (1966), анотація 
дисертації на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук (1970), статті, списки наукових праць 
Кривошеїна Ю. С. 

Плани, соцзобов’язання, звіти про роботу на кафедрі мікробіології Інституту експериментальної 
біології Академії медичних наук СРСР. Програми, матеріали конференцій під головуванням та за 
участю Кривошеїна Ю. С. Довідки про роботу по ліквідації епідемічних захворювань у м. Керч. 

Договори, відрядження, звіти про керівництво студентською практикою в Польській Народній 
Республіці (1971). 
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Диплом кандидата медичних наук, характеристики, посвідчення, комсомольський білет, 
комсомольські і спортивні грамоти. 

Повідомлення, сертифікати про нагородження Кривошеїна Ю. С. Державною премією (1983), 
визнання Всесвітньо відомою людиною року (1994). 

Вирізки з газет зі статтями про діяльність і фотографіями. 
Рецензії, відгуки на дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук. 

Опис 4 Кривошеїна Галина Миколаївна (1938) – лікар, кандидат медичних наук, доцент 
Справ: 8; 1955-1972 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, книга «Керівництво 
до практичних занять по біології», вірші Кривошеїної Г. М. 

Документи про вступ і навчання в аспірантурі Інституту експериментальної біології Академії 
медичних наук СРСР. 

Характеристики, комсомольський білет, посвідчення про присвоєння спортивних розрядів, грамоти 
голови жіночої ради. 

Ф.Р-3876 Херсонська обласна рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 364; 1959-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 364; 1959-1968 рр. 

Стенограма обласної конференції Спілки (1959). 
Постанови, протоколи засідань президії. Накази голови. 
Плани, звіти про роботу обласної ради. Зведені звіти про роботу ДСТ, фізкультурних колективів, 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. 
Плани, звіти, довідки, відомості про розвиток фізкультури і спорту в області, підготовку спортсменів-

розрядників і значкистів, спортивно-масову роботу серед дітей та молоді, наявність спортивних 
приміщень і обладнання. Аналізи розвитку опорних видів спорту. 

Календарні плани проведення спортивно-масових заходів. Плани, звіти, протоколи, відомості про 
проведення спартакіад, спортивних змагань; списки команд. 

Плани будівництва спортивних споруд. 
Протоколи районних установчих конференцій спортивно-фізкультурних товариств. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, звіти, статистичні звіти про наявність, підбір, розстановку та роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3881 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нововоронцовського району Херсонської області 
(ОАФ) 
Справ: 345; 1944-1965 рр. 

Опис 1  
Справ: 345; 1944-1965 рр. 

Біляївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Степовий» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Гаврилівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Комінтерн» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книги розрахунків з колгоспниками (1945-1946, 
1948). 

Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях комунізму» 
Протоколи загальних зборів, засідань правління. Списки спеціалістів (1964). 
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Дудчанська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «12 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червонофлотець» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Журнал обліку колгоспників та членів їх сімей 
(1951). 

Золотобалківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Дніпро» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Списки нагороджених (1946). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Іванівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVIII партз’їзду 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Леонтіївська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського 

Протоколи засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Новоархангельська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Цюрупи 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Нововоронцовська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1948). 
Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Нововоскресенська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «40 років Жовтня» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
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Осокорівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Україна» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Петропавлівська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «15 років РСЧА», з 1950 р. ім. Хрущова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Фирсівська сільська рада 
Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. Книга розрахунків з колгоспниками (1956). 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Шевченківська сільська рада 
Сільгоспартіль (колгосп) «Маяк» 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комунарів 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 
Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка 

Протоколи загальних зборів, засідань правління. 

Ф.Р-3886 Херсонське територіальне колгоспно-радгоспне виробниче управління Херсонського 
обласного управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 101; 1962 р. 

Опис 1  
Справ: 101; 1962 р. 

Накази начальника. 
Накази, звіти, інформації про стан охорони праці та техніки безпеки у господарствах району. 
Плани продажу державі продукції тваринництва. Основні показники, виробничо-фінансові плани 

колгоспів і радгоспів. Плани, звіти, аналізи, відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, 
апробацію сортових посівів, розвиток тваринництва, племінну та інкубаційну роботу, наявність пасік, 
використання зрошуваних земель Інгулецької зрошувальної системи, наявність і експлуатацію 
сільгосптехніки, механізацію і впровадження передових технологій у виробництво, 

Книга обліку землекористування колгоспів і радгоспів. 
Зведені відомості бонітування великої рогатої худоби. Інформації про роботу станції штучного 

запліднення худоби. 
Плани, титульні списки, звіти, акти, схеми, довідки про капітальне будівництво, у т. ч. для 

переселенців, будівельно-монтажні роботи. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність працівників, з праці і зарплати. 
Показники роботи, виробничі характеристики передовиків сільського господарства. 
Акти розслідування нещасних випадків на виробництві. 
Штатні розписи, кошториси видатків радгоспів «Бериславський», «Інгулець». 
Звіти управління, колгоспів і радгоспів про фінансово-господарську діяльність.  
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Ф.Р-3887 Білозерське виробниче управління меліорації і водного господарства Херсонського 
обласного управління меліорації і водного господарства, смт Білозерка Білозерського району 
Херсонської області 
Справ: 382; 1963-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 382; 1963-1968 рр. 

Рішення Білозерського райвиконкому про ліквідацію ряду колгоспів (1965). 
Протоколи районних нарад передовиків сільського господарства, технічної наради з обговорення 

проекту реконструкції Інгулецької зрошувальної системи (1964), засідань балансової комісії. 
Накази, плани, звіти, довідки, відомості, листування про технічну експлуатацію зрошувальної 

системи, будівництво ділянок місцевого зрошування, артезіанських свердловин та водогонів, 
проведення меліоративних робіт. 

Плани розвитку сільського господарства району, заготівлі і продажу державі сільгосппродукції, 
заходів по підйому економіки господарств. Основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів і 
радгоспів. Плани, звіти, аналізи, довідки, відомості про виробництво і реалізацію сільгосппродукції, 
підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток рослинництва, тваринництва, птахівництва, рибальства, 
садівництва, виноградарства, парникарства, бджільництва, використання орних і зрошуваних земель, 
врожайність сільгоспкультур, внесення мінеральних добрив, вирощування сортової картоплі, племінну 
роботу, механізацію і впровадження передових технологій у виробництво,  

Зведені звіти, відомості про структуру посівних площ, валовий збір зернових, апробацію посівів. 
Відомості бонітування великої рогатої худоби, овець, свиней. 
Плани будівництва виробничих приміщень у господарствах. 
Листування з радгоспами про направлення механізаторських кадрів для надання допомоги у збиранні 

врожаю в Кустанайську область Казахської РСР (1966). 
Документи про проведення соцзмагань. Списки, характеристики господарств і передовиків-

кандидатів на участь у ВДНГ СРСР. Відомості про економічний стан господарств, представлених до 
нагородження. 

Штатні розписи управління, звіти, статистичні звіти, довідки з праці і зарплати, про чисельність і 
скорочення працівників, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, удосконалення бригадних форм 
організації праці. 

Програми, відомості про роботу агротехнічних курсів, списки курсантів. 
Кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Ліміти фінансування, звіти колгоспів і 

радгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3888 Радянське господарство (радгосп) «Молода гвардія» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства, с. Киселівка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 89; 1964-1967 рр. 

Опис 1  
Справ: 89; 1964-1967 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. 
Перспективний план розвитку сільського господарства радгоспу на 1964-1970 роки. Основні 

показники, виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про виробництво 
сільгосппродукції, підсумки сівби та збирання врожаю, використання зрошуваних земель, внесення 
мінеральних добрив і отрутохімікатів, бонітування худоби, наявність і експлуатацію сільгосптехніки. 

Інформації про капітальне будівництво. Відомості про спорудження артезіанської свердловини. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки спеціалістів.  
Положення про оплату праці; норми виробітку. Статистичні звіти про роботу з кадрами.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3889 Радянське господарство (радгосп) «Перемога» Білозерського виробничого колгоспно-
радгоспного управління, с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області 
Справ: 75; 1962-1964 рр. 

Опис 1  
Справ: 75; 1962-1964 рр. 

Накази Херсонського територіального і Білозерського виробничих колгоспно-радгоспних управлінь 
про розкрупнення радгоспів, призначення керівників. 

Перспективний план розвитку сільського господарства радгоспу. Основні показники, виробничо-
фінансові плани, звіти, відомості про використання зрошуваних земель, розвиток тваринництва, 
садівництва і виноградарства, лісонасадження, бонітування худоби, проведення ветеринарно-
профілактичних заходів. 

Структура посівних площ. 
Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво, у т. ч. будівництво житла для 

переселенців. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки спеціалістів.  
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку. Статистичні звіти про нещасні 

випадки на виробництві. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3890 Тваринницьке радянське господарство (радгосп) «50 років Жовтня» Бериславського 
спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Дубівка Горностаївського району Херсонської 
області 
Справ: 6; 1963-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 6; 1963-1969 рр. 

Накази директора.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти про виробництво сільгосппродукції, 

підсумки сівби, розвиток тваринництва, бонітування великої рогатої худоби. 
Рішення, плани, довідки, листування про будівництво житла для переселенців (1964). 
Акти приймання-передавання майна від радгоспу «Комсомольський» (1963).  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому. Колективний договір, акт 

перевірки його виконання. Плани роботи, кошториси прибутків і видатків робіткому. Соціалістичні 
зобов’язання. 

Ф.Р-3891 Фінансовий відділ виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 286; 1944-1976 рр. 

Опис 1  
Справ: 286; 1944-1976 рр. 

Накази завідувача. Протоколи виробничих нарад, плани роботи відділу. 
Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; звіти про їх виконання. 
Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти, довідки про фінансово-

господарську діяльність, виконання кошторисів. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3894 Відділ кінофікації виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 9; 1947-1952 рр. 

Опис 1  
Справ: 9; 1947-1952 рр. 

Накази, постанови, протокол засідання журі Херсонського обласного управління кінофікації, 
листування з ним про виконання держпланів, якісне обслуговування кіноглядачів, оформлення цільових 
кіносеансів у колгоспах і радгоспах, демонстрацію фільмів у школах.  

План протипожежних заходів з підготовки кіномережі Херсонської області (1952). 
Плани обслуговування населення. Договори про соцзмагання. 
Штатний розпис, звіт про фінансово-господарську діяльність за 1947 рік, балансові звіти. 

Ф.Р-3895 Білозерське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 173; 1961-1966 рр. 

Опис 1  
Справ: 173; 1961-1966 рр. 

Накази начальника. Протоколи виробничих нарад, загальних зборів шоферів.  
Виробничо-торговельно-фінансові плани об’єднання, його Дар’ївського, Станіславського і 

Токарівського відділень. Виробничо-фінансовий план Білозерської РТС на 1961 рік. Плани, звіти, 
статистичні звіти, аналізи, інформації, довідки про випуск продукції, обсяги товарообігу, роботу 
автотранспорту, технічне обслуговування машинно-тракторного парку, виконання механізованих робіт. 

План роботи з благоустрою райцентру (1963). 
Звіти, відомості про наявність і потребу в механізаторських кадрах по колгоспах і радгоспах, їх 

підготовку і підвищення кваліфікації.  
Штатні розписи, статистичні звіти з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність об’єднання та його відділень.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3896 Білозерська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) Херсонського 
обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Білозерка Білозерського району 
Херсонської області 
Справ: 47; 1956-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 47; 1956-1968 рр. 

Рішення, протоколи засідань ради.  
Плани, звіти про виконання будівельних робіт. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, довідки, відомості про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому профспілки. Колективний договір.  

Ф.Р-3897 Ремонтно-технічні станції (РТС) Херсонського обласного управління сільського 
господарства (ОАФ) 
Справ: 46; 1957-1960 рр. 

Опис 1  
Справ: 46; 1957-1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани, штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність Білозерської, Великолепетиської, Верхньорогачицької, Горностаївської, Дар’ївської, 
Іванівської, Каховської РТС. 

Акти приймання-передавання матеріально-технічного обладнання Іванівської, Киселівської, 
Станіславської МТС у зв’язку з реорганізацією (1958). 
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Ф.Р-3898 Радянське господарство (радгосп) «Прогрес» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Томина Балка Білозерського району 
Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 181; 1965-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 167; 1965-1968 рр. 

Основні показники, виробничо-фінансові плани. Розрахунки, звіти, статистичні звіти, аналізи, 
довідки про виробництво і реалізацію сільгосппродукції, підсумки сівби, використання зрошуваних 
земель, внесення мінеральних добрив, роботу механізованих ланок і вантажного автотранспорту, 
впровадження винаходів і рацпропозицій, охорону праці. 

Плани капітальних вкладень, звіти про хід капітального будівництва. 
Довідка про економічний стан господарства (1967). 
Технологічні карти вирощування сільгоспкультур. Плани зрошування земель, водокористування. 
План приймання сімей переселенців (1965). 
Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про роботу з кадрами.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти приймання-передавання 

майна від колгоспу «Прогрес» (1965). 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель 
Справ: 14; 1965-1968 рр. 

Постанови Білозерського райкому профспілки. Протоколи профспілкових конференцій, загальних 
зборів, засідань робіткому. Колективні договори. 

Ф.Р-3899 Радянське господарство (радгосп) «Лиманський» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства, с. Станіслав Білозерського району Херсонської області 
Справ: 60; 1964-1967 рр. 

Опис 1  
Справ: 41; 1964-1967 рр. 

Виробничо-фінансові плани, аналізи, звіти, статистичні звіти підсумки сівби, освоєння сівозмін, 
використання зрошуваних земель. 

Технологічні карти вирощування сільгоспкультур. 
Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Акти приймання-передавання майна від колгоспу ім. 40 років Жовтня (1964). 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель 
Справ: 19; 1965-1967 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань робіткому. Колективні договори. 
Плани, доповіді про роботу. Фінансові звіти. 

Ф.Р-3900 Радянське господарство (радгосп) «Росія» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів 
зрошуваного землеробства, с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 164; 1965-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 164; 1965-1969 рр. 

Накази директора. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани. Звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про 

виробництво сільгосппродукції, підвищення продуктивності тваринництва, механізацію та 
електрифікацію виробництва, підсумки сівби та збирання врожаю, наявність зрошуваних земель і 
сільгосптехніки, внесення мінеральних добрив, використання парників і теплиць, боротьбу зі 
шкідниками рослин, бонітування великої рогатої худоби, впровадження винаходів та рацпропозицій.  

Наказ, відомості про створення, агротехнічні паспорти механізованих ланок. Агротехнічні звіти про 
посіви ярових і пропасних культур, вирощування зернових і овоче-баштанних культур, картоплі, 
багаторічних трав. 

План внутрішньогосподарського землевпорядкування. Структура посівних площ. Технологічні карти 
вирощування озимої пшениці. 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. 
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Паспорти зрошувальних систем і споруд.  
Документи про проведення соцзмагань.  
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку; протоколи засідань тарифікаційної 

комісії зі зміни норм виробітку. Статистичні звіти про підготовку кадрів, охорону праці. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-госпордарську діяльність. 
Колективні договори.  

Ф.Р-3901 Херсонський філіал Українського республіканського проектного інституту по 
землеустрою «Укрземпроект», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 179; 1961-1986 рр. 

Опис 1  
Справ: 179; 1961-1986 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, «Укрземпроекту», листування з ними, 
Херсонським облвиконкомом про планування, координацію та проведення землевпорядкування в 
області, нарізку присадибних ділянок.  

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад.  
Плани, звіти, аналізи, довідки про роботу, виконання землевпорядкувальних, проектно-дослідних 

робіт, протиерозійних заходів. 
Зведена експлікація складу земельних угідь по господарствах області (1962). Інструкції, схеми, 

таблиці покращення внутрішньогосподарського землекористування. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Кошториси видатків на проведення проектних і розвідувальних робіт і утримання апарату, звіти про 

фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Плани, звіти про роботу місцевкому. 

Ф.Р-3902 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 81; 1951-1958 рр. 

Опис 1  
Справ: 81; 1951-1958 рр. 

Наказ Міністерства освіти УРСР про зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл у районі 
будівництва Каховської ГЕС (1951). 

Рішення Каховського міськвиконкому про відкриття Новокаховської дитячої спортивної школи 
(1955-1957). 

Протоколи засідань ради відділу, міських нарад вчителів. 
Плани, звіти про роботу відділу. 
Плани розвитку мережі шкіл Каховського району, міст Каховка і Нова Каховка. Звіти, статистичні 

звіти, довідки, відомості, листування про виконання закону про всеобуч; роботу ЗОШ, дитсадків, 
Будинку піонерів, станцій юних техніків і натуралістів, літніх майданчиків; підсумки прийому в школи; 
контингент, успішність і рух учнів; проведення олімпіад, спартакіад, зльотів; стан фізкультурно-масової 
та суспільно-корисної роботи; виробниче навчання; боротьбу з неписьменністю і малописьменністю; 
чисельність і склад педагогічних кадрів; з праці і зарплати.  

Штатні розписи, кошториси видатків відділу і закладів народної освіти, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3903 Каховське виробниче управління по сільському будівництву «Каховсільбуд» Міністерства 
сільського будівництва УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 542; 1960-1975 рр. 

Опис 1  
Справ: 453; 1960-1975 рр. 

Канцелярія 
Накази управляючого, головного інженера, начальників відділів. Розпорядження головного інженера. 
Плановий відділ 

Протоколи нарад працівників планових відділів будівельних управлінь. 
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Основні техніко-економічні показники, плани, статистичні звіти про виконання і собівартість 
підрядних будівельно-монтажних робіт, капітальні вкладення, введення в дію виробничих потужностей, 
з праці по управлінню і підрозділах.  

Статистичні звіти про чисельність і розподіл працівників за посадами.  
Показники виконання виробничої програми Новокаховського заводу залізобетонних виробів і 

будматеріалів. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління і підрозділів. 
Технічний відділ 

Протоколи технічних нарад. 
Статистичні звіти про впровадження нової техніки, винаходів і рацпропозицій. 
Виробничий відділ 

Протоколи погодження об’ємів підрядних робіт. 
Звіти про виконання основних показників по підрозділах. 
Акти приймання об’єктів в експлуатацію, у т. ч. Новокаховського електромашзаводу (1960), лікарні 

(1963), Збур’ївської школи-інтернату (1963). 
Кошторисно-договірний відділ 

Протоколи технічних нарад. 
Титульні списки промислових, сільськогосподарських, житлових об’єктів капітального будівництва. 
Відділ праці та зарплати 

Норми часу та розцінки на роботи. Статистичні звіти про продуктивність праці та розміри зарплати. 
Документи про проведення соцзмагань. Характеристики кращих працівників. 
Документи з техніки безпеки 

Статистичні звіти про техніку безпеки. Аналізи нещасних випадків на виробництві. 
Відділ кадрів 

Баланси кваліфікованих кадрів. Статистичні звіти, довідки про наявність і розподіл працівників за 
посадами, рух і підвищення кваліфікації кадрів. 

Бухгалтерія 
Протоколи балансових нарад будівельних управлінь. 
Фінансові плани, кошториси видатків, звіти управління і підрозділів про підрядну діяльність і 

капітальні вкладення. 

Опис 2 Об’єднаний комітет профспілки на будівництві  
Справ: 89; 1961-1966 рр. 

Протоколи звітно-виборчих профспілкових зборів, засідань профкому. Довідки про роботу комісій, 
бригад соціалістичної праці. 

Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3904 Відділ культури виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів трудящих, 
м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 83; 1958-1972 рр. 

Опис 1  
Справ: 83; 1958-1972 рр. 

Протоколи засідань Новокаховської міської ради з питань культурного будівництва, кіноглядацьких 
конференцій. 

Накази завідувача. 
Постанови, протоколи, довідки, відомості про проведення фестивалів, оглядів художньої 

самодіяльності, святкування 10-річного ювілею Новокаховської музичної школи (1962), Свят пісні, 
танцю і фізкультури, Днів будівельника, Серпа і молота. Звіт про проведення Всесоюзної молодіжної 
конференції «Дорогой отцов» (1966). Звіти, довідки про культурно-виховну, ідейно-політичну роботу, 
атеїстичну пропаганду культурно-просвітніх установ, підготовку до відзначення 100-річчя з дня 
народження Леніна В. І. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Списки працівників культури, нагороджених орденом Леніна (1970). 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
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Ф.Р-3906 Скадовське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 160; 1961-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 160; 1961-1969 рр. 

Рішення Скадовського райвиконкому стосовно діяльності об’єднання. 
Накази начальника. 
Виробничо-торговельно-фінансові плани об’єднання, його Каланчацького, Новомиколаївського, 

Новоолексіївського, Скадовського відділень. 
Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, інформації, довідки про випуск продукції, обсяги 

товарообігу, роботу автотранспорту, технічне обслуговування машинно-тракторного парку, механізацію 
та електрифікацію виробництва, виконання механізованих робіт. Листування з Херсонським обласним 
об’єднанням «Сільгосптехніка» про ремонт техніки. 

Плани, титульні списки, договори, розрахунки, кошториси на капітальне будівництво. Акти 
приймання завершених будівництвом і реконструйованих об’єктів. 

Штатні розписи, статистичні звіти з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність об’єднання та його відділень.  

Протоколи засідань робіткому. Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3907 Скадовське районне управління лісового господарства і лісозаготівель Херсонського 
обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Скадовськ Скадовського району 
Херсонської області 
Справ: 235; 1960-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 235; 1960-1969 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. 
Перспективні плани розвитку лісового господарства. 
Виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки, інформації, листування про 

проведення лісокультурних робіт, експлуатацію і насадження лісів, боротьбу зі шкідниками і хворобами 
лісу, придбання насіння, закладення лісорозсадників, використання зрошуваних земель та збирання 
врожаю, роботу вантажного автотранспорту, випуск і собівартість валової лісової продукції, 
виробництво товарів народного споживання.  

Відомості, схеми, довідки про облік, охорону і захист лісового фонду, розподілення лісових площ по 
угіддях і землекористувачах, передачу земель держлісфонду для державних і громадських потреб. 

Технічні проекти лісових культур, баланси посадкового і насіннєвого матеріалу.  
Доповідь, схеми, висновки про лісопридатність засолених ґрунтів південних районів України. 
Плани, титульні списки, кошториси, звіти про капітальне будівництво. 
Статистичні звіти про охорону праці і техніку безпеки. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків та нагороджених медаллю «За доблесну 

працю». 
Положення про оплату праці, норми виробітку. Статистичні звіти, листування з Херсонським 

обласним управлінням лісового господарства про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Списки 
працівників з вищою і середньою освітою. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, засідань робіткому. Колективні договори. 

Ф.Р-3908 Радянське господарство (радгосп) «Світанок» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Токарівка Білозерського району 
Херсонської області (ОАФ) 
Справ: 123; 1965-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 108; 1965-1970 рр. 

Накази директора. Відкритий лист до селян Західної України (1965). 
Перспективний план розвитку радгоспу на 1966-1970 роки. Основні показники, виробничо-фінансові 

плани, звіти, статистичні звіти, відомості про виробництво сільгосппродукції, механізацію та 
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електрифікацію виробництва, підсумки сівби та збирання врожаю, використання зрошуваних земель, 
забезпеченість насінням, внесення мінеральних добрив, наявність і експлуатацію сільгосптехніки. 

Структура посівних площ. Технологічні карти вирощування сільгоспкультур. 
Відомості бонітування великої рогатої худоби, овець. 
Протоколи засідань надзвичайної комісії по боротьбі з ящуром. 
Плани, звіти про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і підготовку кадрів, з праці і зарплати. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, утримання дитсадка. 

Опис 1 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель 
Справ: 15; 1966-1968 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань робіткому. Акт перевірки 
виконання колективного договору. Документи про проведення соцзмагань. 

Звіт про роботу кіноустановок. 
Статистичні звіти про профспілкове членство, культурно-масову роботу. Кошториси прибутків і 

видатків робіткому. 

Ф.Р-3910 Білозерський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і 
заготівель, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 113; 1963-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 113; 1963-1970 рр. 

Протоколи районних профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії, загальних зборів 
первинних профорганізацій.  

Плани, звіти, доповіді, інформації про роботу райкому і профорганізацій. Статистичні звіти про склад 
членів профспілки, підсумки виборів, роботу профспілкових будинків культури, клубів, бібліотек.  

Колективні договори, акти перевірки їх виконання. Документи про проведення соцзмагань.  
Кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3912 Херсонська обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сіл Української РСР. 
Херсонська область», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 466; 1963-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 335; 1963-1982 рр. 

Постанови Головної редколегії «Історії міст і сіл Української РСР», бюро Херсонського обкому 
Компартії України про створення обласної редколегії тому. 

Методичні рекомендації, вказівки Головної і обласної редколегій по написанню нарисів. 
Постанови, протоколи засідань обласної редколегії, районних комісій тому. 
Плани-проспекти, структура тому, списки нарисів та фотоілюстрацій. Плани-графіки роботи. 

Листування з центральними державними архівами, бібліотеками СРСР і УРСР, Головною редколегією 
УРЕ, районними комісіями тому, установами і організаціями про збір відомостей, написання нарисів. 

Виписки з архівних джерел і друкованих видань, довідки, інформації з історії області, районів, 
населених пунктів, підприємств, установ і організацій. Відомості про наявність артезіанських колодязів 
у Дніпровському повіті Таврійської губернії (поч. ХХ ст.). 

Відомості про адміністративно-територіальний поділ області, соціально-економічний та культурний 
стан, будівництво, зв’язок, систему освіти і медицини; час створення сільрад, парторганізацій по 
населених пунктах. 

Списки населених пунктів, колгоспів, радгоспів, пам’яток історії та мистецтва. 
Списки, відомості про пов’язаних з Херсонською областю громадських, політичних, наукових, 

культурних діячів; Героїв Радянського Союзу та Соціалістичної праці; осіб, нагороджених орденами 
СРСР; учасників Громадянської і Великої вітчизняної воєн; делегатів партійних з’їздів.  

Фотоілюстрації. 
Варіанти рукописів нарисів. Рецензії, зауваження Інституту історії АН УРСР, відділу історії міст і сіл 

УРЕ, районних комісій, робочої групи. Гранки, верстки тому. 
Сценарій телепередачі, присвяченої публікації тому (1972). 
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Списки членів редколегії, авторського колективу. 
Бібліографічні покажчики. 

Опис 2 
Справ: 131; 1978-1983 рр. 

Методичні вказівки Головної редколегії по написанню нарисів.  
Довідки про хід роботи над томом. 
Виписки з документів центральних державних архівів СРСР і УРСР. Збірник статистичних 

відомостей по Мелітопольському повіту Таврійської губернії (фотокопії). 
Відомості про адміністративно-територіальний поділ області. Списки населених пунктів, колгоспів, 

радгоспів, пам’яток історії та мистецтва. Статистичні відомості про чисельний і якісний склад населення 
сільських рад. Довідки з історії населених пунктів області. Фотоілюстрації. 

Варіанти рукописів нарисів. Набірні примірники українською та російською мовами. 
Списки використаних джерел та літератури. 

Ф.Р-3913 Херсонський індустріальний інститут Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 2546; 1959-1985 рр. 

Опис 1  
Справ: 730; 1959-1970 рр. 

Накази Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.  
Акти приймання-передавання Херсонського загальнотехнічного факультету Київського 

технологічного інституту Одеському технологічному інституту ім. Й. В. Сталіна (1960-1961). 
Положення про Херсонський філіал Одеського технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова 

(1963). 
Рішення, протоколи засідань вченої ради, конкурсної комісії, кафедр та їх секцій. 
Перспективні плани розвитку філіалу. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу науково-методичної 

ради, Державної екзаменаційної і методичної комісій, кафедр, вечірнього відділення; навчально-
виробничу, науково-дослідну, ідейно-виховну роботу, проведення виробничої практики, випуск 
спеціалістів. 

Методичні розробки, тези доповідей на наукових конференціях, анотації дисертаційних досліджень 
викладачів. 

Плани набору, статистичні звіти про контингент і успішність студентів. 
Паспорти спеціальностей.  
Статистичні звіти про наявність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, розподілення молодих спеціалістів.  
Штатні формуляри, характеристики професорсько-викладацького складу, штатні розписи. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Титульні списки, статистичні 

звіти про виконання планів капітальних вкладень, плану з праці в будівництві. 
Протоколи засідань, звіти про роботу місцевкому. 

Опис 2  
Справ: 768; 1971-1977 рр. 

Накази Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.  
Протоколи нарад деканів, засідань вченої ради, конкурсної комісії, кафедр. 
Перспективні плани розвитку філіалу. Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу науково-методичної 

ради, Державної екзаменаційної і методичної комісій, кафедр, вечірньо-заочного факультету; навчальну, 
науково-дослідну, ідейно-виховну роботу, проведення виробничої практики, випуск спеціалістів. 

Програми курсів, методичні розробки. 
Плани набору, статистичні звіти про контингент і успішність студентів. 
Статистичні звіти про наявність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, розподілення молодих спеціалістів.  
Штатні формуляри, характеристики професорсько-викладацького складу, штатні розписи. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Титульні списки, звіти про 

капітальне будівництво. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань місцевкому. Плани, звіти про роботу 

місцевкому. Документи про проведення соцзмагань. 
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Опис 3  
Справ: 565; 1977-1980 рр. 

Накази Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.  
Протоколи засідань ради філіалу, методичної і педагогічної рад, кафедр, групи сприяння народному 

контролю.  
Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу інституту, приймальної і Державної екзаменаційної 

комісій, кафедр, заочного факультету, підготовчого відділення; навчальну, науково-дослідну, політико-
виховну роботу. 

Протоколи науково-методичних конференцій, семінарів, засідань експертної комісії по розгляду 
наукових статей. Затверджені до публікації статті. Акти впровадження завершених науково-дослідних 
робіт. 

Плани набору, статистичні звіти про контингент і успішність студентів. 
Статистичні звіти про наявність, склад, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді, розподілення молодих спеціалістів.  
Штатні формуляри, списки професорсько-викладацького складу, штатні розписи.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і 

видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Опис 4  
Справ: 483; 1980-1985 рр. 

Накази ректора, рішення ректорату. Протоколи засідань рад інституту і факультетів, президії 
науково-методичної ради, педагогічної і студентської рад, кафедр. 

Плани, звіти, доповіді, довідки про роботу інституту, Державної екзаменаційної комісії, кафедр, 
вечірнього факультету; навчальну, науково-дослідну, політико-виховну роботу, проведення виробничої 
практики, випуск спеціалістів. 

Протоколи науково-методичних конференцій, семінарів, засідань експертної комісії по розгляду 
наукових статей. Тези доповідей, затверджені до публікації статті. Плани, звіти про видання науково-
методичних робіт. Документи про проведення конкурсів на кращу наукову роботу. 

Договори про співпрацю з профільними організаціями і науковими установами; звіти, анотації, 
довідки про виконання договорів. Акти впровадження завершених науково-дослідних робіт. Статистичні 
звіти про контингент, рух і успішність студентів. 

Штатні формуляри професорсько-викладацького складу, штатні розписи.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і 

видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Ф.Р-3914 Фінансовий відділ виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів 
трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 240; 1944-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 240; 1944-1968 рр. 

Зведені бюджети, проекти місцевих бюджетів району, бюджети сільрад; аналізи, доповіді, 
розрахунки, пояснювальні записки, листування про їх складання і виконання. 

Плани, звіти про відрахування та надходження податків і зборів. 
Документи про державну реєстрацію підприємств, установ і організацій. 
Штатні розписи, кошториси видатків установ місцевого бюджету, звіти про фінансово-господарську 

діяльність, виконання кошторисів. 
Розрахунки додаткового фонду зарплати для бюджетних установ. 
Тарифікаційні списки працівників закладів освіти, охорони здоров’я. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-3915 Відділ культури виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, 
м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 63; 1953-1966 рр. 

Опис 1  
Справ: 63; 1953-1966 рр. 

Протоколи засідань міжвідомчої ради по культурі, ради відділу, Бериславського райкому профспілки 
працівників культури. 

Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, доповідні записки, довідки про роботу відділу, клубних 
установ, бібліотек, експлуатацію кіномережі. 

Протоколи читацьких конференцій. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, районного Будинку культури, закладів культури, звіти 

про їх виконання. 

Ф.Р-3916 Виконавчий комітет Червономаяцької сільської ради депутатів трудящих, с. Червоний 
Маяк Бериславського району Херсонської області 
Справ: 89; 1961-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 89; 1961-1969 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани, звіти, довідки про роботу. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Документи про роботу громадських організацій. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати і народні засідателі, голосування виборчих 

комісій за результатами виборів. 
Списки депутатів. 

Ф.Р-3917 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської районної 
ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 169; 1964-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 169; 1964-1968 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. 
План розвитку сільського господарства району, заготівлі та продажу державі продукції 

рослинництва. Звіт про виконання семирічного плану розвитку народного господарства. 
Зведені основні показники, виробничо-фінансові плани господарств. Плани, звіти, аналізи, довідки, 

відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, садівництва і 
виноградарства, механізацію тваринницьких ферм, племінну роботу, використання зрошуваних земель, 
наявність і експлуатацію сільгосптехніки, впровадження передових технологій у виробництво.  

Зведені відомості бонітування великої рогатої худоби, овець, свиней. 
Паспорти зрошувальних та зрошувально-обводнювальних систем. 
Плани, звіти, кон’юнктурні огляди, відомості про капітальне будівництво, електрифікацію, введення 

об’єктів в експлуатацію, будівництво житла для переселенців. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки керівників, спеціалістів господарств, передовиків сільського господарства. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників та фонд зарплати, кошториси 

видатків управління, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3918 Херсонська обласна станція захисту рослин Херсонського обласного виробничого 
об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 355; 1986-1989 рр. 

Опис 1  
Справ: 355; 1986-1989 рр. 

Накази начальника. 
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Плани, звіти, довідки, відомості про роботу станції. Інформації районних агрономів-ентомологів, 
звіти колгоспів і радгоспів, листування з ними про виявлення і боротьбу зі шкідниками та 
захворюваннями сільгоспкультур. 

Структура посівних площ по господарствах. Агрометеорологічні огляди. Відомості, карти огляду 
заражених полів, розрахунки потреби в отрутохімікатах і гербіцидах. 

Довідки про виконання комплексної програми прискорення науково-технічного прогресу із захисту 
рослин, впровадження на практиці наукових досягнень і передового досвіду. 

Документи про проведення соцзмагань, участь у ВДНГ СРСР. 
Статті, тексти виступів працівників станції в ЗМІ.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів. 

Ф.Р-3920 Іванівський районний комітет народного контролю, смт Іванівка Іванівського району 
Херсонської області 
Справ: 47; 1965-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 47; 1965-1968 рр. 

Протоколи засідань, плани, звіти про роботу райкому. Довідки, відомості про роботу груп і постів 
сприяння народному контролю. 

Постанови, доповідні записки, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, 
листів і скарг. 

Списки членів груп сприяння колгоспів і радгоспів. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-3921 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Іванівської 
районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 125; 1944-1962, 1965-1969 рр. 

Опис 1  
Справ: 125; 1944-1962, 1965-1969 рр. 

Постанови, рішення Херсонського обласного, Іванівського районного виконкомів, обласного 
дорожнього відділу. 

Акт про збитки, заподіяні відділу в період нацистської окупації (1944). 
Протоколи районних нарад дорожників.  
Плани, статистичні звіти, листування про будівництво, ремонт, озеленення доріг і мостів. Акти 

приймання дорожніх робіт. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати, кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 

Ф.Р-3923 Іванівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 115; 1961-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 115; 1961-1968 рр. 

Накази начальника Нижньосірогозького районного об’єднання (1964). 
Виробничо-торговельно-фінансові плани об’єднання. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, 

інформації, довідки про випуск продукції, обсяги товарообігу, роботу автотранспорту, технічне 
обслуговування машинно-тракторного парку, виконання механізованих робіт. 

Титульні списки, звіти, листування про капітальне будівництво, ремонт доріг. 
Статистичні звіти про чисельність працівників, з праці і зарплати. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань робіткому. Колективні договори, акти перевірки їх 

виконання. Документи про проведення соцзмагань. 
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Ф.Р-3924 Виконавчий комітет Новодмитрівської Першої сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Перша Іванівського району Херсонської області 
Справ: 32; 1944-1954 рр. 

Опис 1  
Справ: 32; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Довідки про роботу. 
Акти про передачу геодезичних знаків на зберігання сільраді. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3925 Іванівське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 15 Херсонського обласного 
управління професійно-технічної освіти, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 80; 1963-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 80; 1963-1968 рр. 

Накази Херсонського обласного управління профтехосвіти, листування з ним про підготовку 
кваліфікованих кадрів, покращення навчально-виховної і культурно-масової роботи, зміцнення 
матеріальної бази. 

Протоколи засідань методичної ради, секцій викладачів. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, інформації про навчально-виховну, виробничо-фінансову, 

культурно-масову роботу; набір і контингент учнів; наявність сільгосптехніки, гаражів, майстерень. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, кошториси видатків. 

Ф.Р-3926 Херсонська обласна громадська рада студентського добровільного спортивного 
товариства (СДСТ) «Буревісник», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 191; 1957-1980 рр. 

Опис 1  
Справ: 191; 1957-1980 рр. 

Постанови, розпорядження Херсонської обласної, міської рад Спілки спортивних товариств і 
організацій УРСР про присвоєння спортивних розрядів. 

Стенограми, протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань пленумів, президії. Розпорядження 
голови. 

Плани роботи президії. Звіти, статистичні звіти, доповіді, довідки, листування про роботу обласної 
ради і фізкультурних колективів СДСТ, розвиток фізкультури і спорту, у т. ч. олімпійських видів спорту, 
підготовку спортсменів-розрядників і майстрів спорту, будівництво спортивних споруд. 

Календарні плани спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів. Положення, протоколи, 
кошториси, звіти про проведення спортивних змагань; списки учасників. 

Відомості, характеристики викладачів фізвиховання вузів (1964). Облікові картки спортсменів-
розрядників (1970). 

Кошториси видатків. 
Профбюджети, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3927 Виконавчий комітет Балашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Балашове 
Іванівського району Херсонської області 
Справ: 104; 1952-1967 рр. 

Опис 1  
Справ: 104; 1952-1967 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, стан кооперативного тваринництва, з праці і зарплати. 
Протоколи засідань товариського суду. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати. 
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Ф.Р-3928 Бериславське виробниче колгоспно-радгоспне управління Херсонського обласного 
управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Берислав Бериславського 
району Херсонської області 
Справ: 31; 1963-1964 рр. 

Опис 1  
Справ: 31; 1963-1964 рр. 

Накази начальника. 
Зведені основні показники, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, доповіді, 

довідки, доповідні записки про підсумки сівби та збирання врожаю, збереженість державних ресурсів 
зерна, виробництво продукції тваринництва, заготівлю і використання кормів, племінну роботу, 
застосування біостимуляторів та антибіотиків у тваринництві, наявність і використання зрошуваних 
земель, впровадження передових технологій у виробництві. 

Зведені відомості бонітування худоби. 
Плани, звіти про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-3930 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Авангард», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 523; 1958-1987 рр. 

Опис 1  
Справ: 523; 1958-1987 рр. 

Накази Держкомспорту СРСР, постанови президій Центральних рад Спілки спортивних товариств і 
організацій УРСР, ДСТ «Авангард». Накази, розпорядження оргбюро обласної ради ДСТ, Херсонської 
міської ради Спілки спортивних товариств і організацій УРСР про присвоєння спортивних розрядів. 

Постанови, стенограми, протоколи обласних звітно-виборчих, методичних конференцій. 
Протоколи засідань пленумів, президії, секцій. Розпорядження голови. 
Звіти, доповіді про роботу обласної ради, комісії ГПО, фізкультурних колективів, цехової ради ДСТ 

ливарного цеху Новокаховського електромашзаводу, Генічеського спортивно-молодіжного табору ДСТ. 
Довідки, відомості про розвиток масових видів спорту; впровадження виробничої гімнастики на 
підприємствах; підготовку майстрів спорту, розрядників, громадсько-фізкультурних кадрів; спортивно-
масову роботу профспілок; проведення профспілкових і піонерських спартакіад; розвиток туризму у 
фізкультурних колективах. 

Календарні плани спортивно-масових заходів. Положення, протоколи, плани, програми, звіти про 
проведення спортивних змагань, участь команд м. Херсон у всесоюзних і республіканських змаганнях; 
зведені таблиці результатів; особові картки учасників, списки переможців. 

Таблиці рекордів. Листування з Центральним комітетом ДСТ про встановлення рекорду з 
водомоторного спорту (1959-1960). 

Рішення, положення, звіт про будівництво стадіону «Авангард» у м. Херсон (1960). 
Документи про проведення соцзмагань. 
Програма зустрічі делегації машинобудівного технікуму м. Мост (Чехословаччина) у м. Херсон 

(1971). 
Зведені штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників апарату, членів 

фізкультурних колективів, з праці. Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому. 

Ф.Р-3931 Виконавчий комітет Раківської сільської ради депутатів трудящих, с. Раківка 
Бериславського району Херсонської області  
Справ: 116; 1959-1971 рр. 

Опис 1  
Справ: 116; 1959-1971 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. 
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Списки, інформації про озеленення населених пунктів, роботу громадських організацій. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3932 Бериславська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 275; 1944-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 275; 1944-1968 рр. 

Постанови, протоколи зборів уповноважених пайщиків, засідань правління. 
Перспективні плани розвитку роздрібної торгівлі, кон’юнктурні інформації про стан торгівлі і запит 

на товари. Плани, звіти, статистичні звіти про наявність і розвиток торговельної мережі, виконання 
планів товарообігу, кооперування та збір пайових внесків, розміри оптових і роздрібних цін, рух товарів, 
чисельність працівників, фонд зарплати. Інформації, відомості про чисельність населення, схеми завозу 
товарів, торговельне і побутове обслуговування працівників сільського господарства в період польових 
робіт, стан книжкової торгівлі, реалізацію фруктів і овочів у системі закладів громадського харчування, 
роботу шкільних буфетів, охорону кооперативної власності.  

Дислокація торговельної мережі, закладів громадського харчування. 
Титульні списки, договори, проекти, кошториси, акти, звіти про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Листування з Херсонською облспоживспілкою про покращення обслуговування населення, ремонт 

майстерень і торговельного обладнання, переведення працівників на нові умови оплати праці. 
Штатні розписи, статистичні звіти про склад і рух кадрів, з праці. Кошториси видатків, звіти про їх 

виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність спілки, сільських споживчих товариств. 

Ф.Р-3933 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 132; 1944-1970 рр. 

Опис 1  
Справ: 132; 1944-1970 рр. 

Рішення Херсонських обласної і міської рад, витяги з протоколів засідань їх виконкомів. 
Економічні характеристики і показники, історичні довідки про промисловість, благоустрій, культуру 

м. Херсон. 
Бюджети, перспективні плани розвитку народного господарства міста. 
Плани, звіти, довідки про випуск валової продукції підприємствами місцевої промисловості та 

кооперативами; виробництво будматеріалів, товарів широкого вжитку, запасних частин для 
сільгосптехніки; виконання планів товарообігу; відвантаження підприємствами чорних і кольорових 
металів; розвиток міського комунального господарства, побутового обслуговування населення, народної 
освіти; озеленення територій; працевлаштування молоді. 

Звіти про динаміку росту промислових підприємств (1947). 
Листування з ЦК КП(б) України, підприємствами про наявність і відновлення житлового фонду, 

культурно-просвітніх установ, благоустрій міста після нацистської окупації. 
Плани, титульні списки, графіки, звіти, інформації, відомості про виконання будівельно-

відновлювальних робіт. Розрахунки потрібної електроенергії для промислового і житлового 
будівництва. Довідки, листування про відведення земельних ділянок під будівництво телевізійної 
станції, міського водогону (1955-1956). 

Проекти індивідуальної житлової забудови; списки організацій на отримання позик для 
індивідуального будівництва. 

Плани благоустрою сіл Антонівка, Комишани (1965-1967).  
Паливні баланси, плани, звіти, довідки, відомості, листування про забезпечення і витрачання 

електроенергії, палива підприємствами, установами та організаціями, газифікацію та електрифікацію 
міста. 

Плани, звіти, аналіз роботи промислової та інвалідної кооперації. 
Документи про проведення соцзмагань з виконання державних планів, благоустрою та озеленення 

міста. 
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Листування з підприємствами про залучення робітників, службовців, учнів, автотранспорту для 
збирання та вивезення врожаю. 

Відомості про чисельність працівників, продуктивність праці, розмір середньомісячної зарплати на 
одного працюючого (1968). Виписки з протоколів, плани, довідки про переведення працівників установ, 
підприємств та організацій на 5-денний робочий тиждень. 

Акти, довідки, відомості про перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і 
організацій міста. 

Ф.Р-3934 Рада Херсонської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії 
та культури, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 416; 1966-2000 рр. 

Опис 1  
Справ: 362; 1966-2000 рр. 

Інформаційно-методичні листи Міністерства культури СРСР, Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури. 

Рішення Держкомбуду УРСР про стан охорони та реставрації пам’яток архітектури (1966). 
Постанови VІ пленуму правління Українського товариства про роботу Херсонської обласної 

організації (1969). 
Стенограма республіканського семінару товариства, що проходив у м. Херсон (1971). 
Виписки з постанов президії правління Українського товариства про членство установ і підприємств 

м. Херсон, довідки про залучення до товариства нових членів. 
Постанова Херсонського облвиконкому і бюро обкому Компартії України про заходи з покращення 

монументального та архітектурно-художнього оформлення міст і сіл (1969). 
Протоколи звітно-виборчих конференцій, анкети делегатів. Протоколи засідань пленумів, президії 

правління, науково-методичної ради.  
Накази, розпорядження відповідального/вченого секретаря правління. 
Протокол засідання Херсонської міської архітектурно-художньої ради про розгляд проекту 

монументу Слави (1968). 
Протокол засідання комісії з присвоєння імені Леніна В. І. вулиці, парку, типографії і клубу культури 

комбайнобудівників м. Херсон (1970). 
Плани, звіти, статистичні звіт, інформації, довідки, відомості про роботу обласної організації та її 

секцій, районних організацій товариства; перепис, облік, спорудження, реконструкцію, реставрацію, 
охорону, популяризацію, проведення громадських оглядів, організацію шефства над пам’ятками; 
пропагандистську роботу і патріотичне виховання молоді; участь у наукових конференціях; дослідження 
пам’яток лапідарного мистецтва, у т. ч. козацьких хрестів, на цвинтарях області; реставрацію пам’ятника 
на могилі винахідника трамвая Піроцького Ф. А. в м. Цюрупинськ; увічнення памяті філантропа 
Говарда Дж., загиблих у ВВВ; створення історико-культурного заповідника «Кам’янська Січ» (1996); 
зустріч із делегацією з Болгарії (1983). 

Списки пам’ятників, обелісків, меморіальних дощок на території Херсонської області.Документи про 
проведення соцзмагань. 

Методичні розробки, нариси, статті, тексти лекцій, виступів у ЗМІ на краєзнавчу тематику, сценарії 
урочистих заходів. 

Списки ветеранів ВВВ – жителів Херсонської області (1984). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Опис 2 
Справ: 54; 1967-1997 рр. 

Розпорядження заступника голови з особового складу, особові справи звільнених, особові рахунки, 
відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф.Р-3935 Чаплинське управління експлуатації зрошувальних систем Херсонського обласного 
виробничого управління зрошуваного землеробства і водного господарства, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 49; 1965-1966 рр. 

Опис 1  
Справ: 49; 1965-1966 рр. 

Накази по управлінню. 
Накази, постанови Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Держземводгоспу УРСР, 

Херсонського обласного управління, листування з ними, підприємствами, установами та організаціями 
про експлуатацію зрошувальних систем, капітальний ремонт магістральних каналів, постачання 
обладнання і матеріалів, споживання електроенергії, будівництво житлових і господарських об’єктів. 

Плани, звіти про водокористування. Аналізи, довідки, відомості про експлуатацію Чаплинської 
зрошувальної системи, характеристики насосних станцій. Плани, договори, кошториси, акти проведення 
капітальних робіт на об’єктах зрошувальної системи. 

Структура поливних площ по господарствах-водокористувачах, відомості про зібрані врожаї на 
поливних землях. 

Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про наявність спеціалістів, документи про 
підготовку кадрів. 

Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3936 Чаплинський районний комітет народного контролю, смт Чаплинка Чаплинського 
району Херсонської області  
Справ: 82; 1963-1972 рр. 

Опис 1  
Справ: 82; 1963-1982 рр. 

Постанови, рішення Херсонських обласних, Чаплинських районних виконкомів і комітетів Компартії 
України, Херсонського обкому народного контролю, листування з ними про створення груп і постів 
сприяння партійно-державному контролю, роботу позаштатних інструкторів. 

Постанови, протоколи засідань райкому. 
Плани, звіти, доповідні записки про роботу райкому, груп і постів сприяння партійно-

державному/народному контролю. 
Плани, графіки, інформації, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-3937 Чаплинська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) Херсонського 
обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Чаплинка Чаплинського району 
Херсонської області 
Справ: 45; 1960-1968 рр. 

Опис 1  
Справ: 45; 1960-1968 рр. 

Протоколи зборів уповноважених, засідань ради, виробничих нарад.  
Будівельно-фінансові плани. Звіти, статистичні звіти, інформації про хід будівельно-монтажних 

робіт, роботу автотранспорту. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків виробництва. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, підвищення кваліфікації кадрів, з 

праці і зарплати. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань будкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти 

будкому. 
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Ф.Р-3939 Чаплинський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і 
заготівель, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області  
Справ: 105; 1962-1971 рр. 

Опис 1  
Справ: 105; 1962-1971 рр. 

Постанови, протоколи районних профспілкових конференцій, засідань пленумів райкому. 
Плани, звіти, довідки, інформації, листування про роботу райкому і первинних профорганізацій, 

товариських судів, груп громадського контролю. 
Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про склад членів профспілки, роботу профспілкових кіноустановок, клубів, 

бібліотек. 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх 

виконання. 

Ф.Р-3940 Виконавчий комітет Строганівської сільської ради депутатів трудящих, с. Строганівка 
Чаплинського району Херсонської області  
Справ: 157; 1944-1971 рр. 

Опис 1  
Справ: 157; 1944-1971 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, наявність худоби в 
індивідуальних господарствах. 

Плани заходів із благоустрою населених пунктів. 
Документи про роботу товариських судів, добровільних дружин, вуличних комітетів, груп сприяння 

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

результатами виборів. 

Ф.Р-3941 Херсонський комплексний проектно-дослідний відділ Одеського філіалу Українського 
інституту проектування дорожнього і транспортного господарства «Укрдіпродортранс», 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 60; 1960-1974 рр. 

Опис 1  
Справ: 60; 1960-1974 рр. 

Накази Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, «Укрдіпродортрансу» і 
його Одеського філіалу. 

Положення про Херсонське державне проектне бюро обласного управління автотранспорту і 
шосейних доріг (1960), комплексний проектно-дослідний відділ (1971). 

Накази по бюро. Протоколи виробничих нарад про хід виконання соцзобов’язань. 
Плани, звіти про виконання проектно-вишукувальних робіт, наукову організацію праці. 
Особові рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3943 Херсонська обласна інспекція з охорони природи Державного комітету Ради Міністрів 
УРСР з охорони природи, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 249; 1967-1988 рр. 

Опис 1  
Справ: 249; 1967-1988 рр. 

Накази начальника. Протоколи технічних нарад. 
Плани, звіти про роботу інспекції. Відомості про екологічну обстановку в області. Довідки, доповідні 

записки, відомості про природоохоронну роботу в області, раціональне використання природних 
ресурсів, боротьбу з порушниками природоохоронного законодавства, охорону атмосферного повітря, 
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надр і водних ресурсів, проведення лісокультурних робіт, полезахисне лісорозведення, збереження 
Нижньодніпровського лісу, спорудження водоохоронних об’єктів і очисних споруд, попередження 
забруднення басейнів Чорного і Азовського морів, відновлення рибних запасів, підвищення 
рибопродуктивності внутрішніх водойм, покращення організації збору і використання відпрацьованих 
нафтопродуктів, заготівлю лікарської сировини, розвиток зелених зон населених пунктів. 

Огляди, довідки, відомості про джерела забруднення повітря, технічний стан газоуловлювальних 
установок. Плани, звіти, відомості про підсумки операції «Чисте повітря». 

Доповіді, довідки про розвиток заповідної справи, організацію і роботу мисливських господарств. 
Переліки державних заповідників, заказників на території області. Плани, звіти, зведення про 
збереження, утримання і благоустрій дендропарку заповідника «Асканія-Нова». 

Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, звіти, листування про взаємозв’язок охорони природи з завданнями Продовольчої програми. 
Відомості про участь в оглядах природоохоронної роботи, пропаганду природоохоронних знань, 

проведення конференцій, семінарів, нарад. 
Списки експонатів павільйону «Охорона природи» на ВДНГ УРСР.  
Листування з підприємствами, установами, організаціями, громадянами про охорону навколишнього 

середовища, руйнування берегів р. Дніпро хвилебоєм (1980). 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-3944 Бериславське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Берислав 
Херсонської області 
Справ: 33; 1962-1967 рр. 

Опис 1  
Справ: 33; 1962-1967 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи циклових комісій.  
Плани навчально-методичної, навчально-виховної, політико-виховної, культурно-масової, спортивної 

роботи; роботи педагогічної ради, циклових комісій.  
Методичні розробки уроків і занять. 
Звіт про прийом учнів та аналіз вступних екзаменів за 1965-1966 навчальний рік. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці. Кошториси видатків, звіти про 

фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3945 Плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) «Мічурінець», с. Зміївка 
Бериславського району Херсонської області  
Справ: 65; 1953-1966 рр. 

Опис 1  
Справ: 65; 1953-1966 рр. 

Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, аналізи господарської діяльності. Агрономічні, зоотехнічні 
звіти. 

План внутрішньогосподарського виноградного розплідника. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 
Протоколи засідань, кошториси, фінансові звіти робіткому. Колективні договори. 

Ф.Р-3946 Радянське господарство (радгосп) «Львівський» Бериславського спеціалізованого тресту 
м’ясомолочних радгоспів, с. Львове Бериславського району Херсонської області 
Справ: 84; 1957-1967 рр. 

Опис 1  
Справ: 84; 1957-1967 рр. 

Протоколи засідання бюро економічного аналізу, балансової комісії.  
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, аналізи господарської діяльності. Агрономічні, зоотехнічні 

звіти. 
Структура посівних площ.  
Документи про проведення соцзмагань. 
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Протоколи, розрахунки, заяви про розгляд рацпропозицій. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами. Положення про оплату праці; норми 

виробітку.  
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти приймання-передавання 

майна від Бериславської та Львівської МТС, колгоспів Калінінського району. 
Протоколи засідань, кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. Колективні 

договори. 

Ф.Р-3947 Радянське господарство (радгосп) «Пам’ять Леніна» Бериславського спеціалізованого 
тресту м’ясомолочних радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 107; 1957-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 107; 1957-1966 рр. 

Накази директора. Протоколи виробничих нарад, засідань балансової комісії. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти про розвиток рослинництва, 

тваринництва, бонітування великої рогатої худоби. 
Структура посівних площ. Технологічні карти посівів. 
Штатні розписи. Положення про оплату праці; норми виробітку. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань робіткому. Колективні договори. Документи 

про проведення соцзмагань. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Ф.Р-3948 Бериславський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 
Справ: 22; 1963-1966 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1963-1966 рр. 

Постанови IV республіканської конференції, ІІ республіканського пленуму, президій Херсонського 
обласного, Бериславського районного комітетів профспілки. 

Протоколи районної конференції, профспілкових зборів, засідань райкому. 
Плани, статистичні звіти, листування про роботу, перевірку виконання колективних договорів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Фінансові звіти. 

Ф.Р-3949 Будівельно-монтажний трест «Бериславсільбуд» Міністерства сільського будівництва 
УРСР, смт Козацьке Бериславського району Херсонської області 
Справ: 185; 1968-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 185; 1968-1973 рр. 

Накази, розпорядження управляючого. Протоколи засідань технічної ради, балансових комісій. 
Акти приймання-передавання будівельних організацій у підпорядкування тресту (1968). 
Перспективні плани будівельно-монтажних робіт. Плани, звіти, статистичні звіти тресту, підвідомчих 

ПМК, автобази, будівельного потягу та комбінату виробничих підприємств про виконання і собівартість 
підрядних будівельно-монтажних робіт, введення в дію виробничих потужностей, роботу 
автотранспорту, впровадження нової техніки, винаходів і рацпропозицій у виробництво. 

Титульні списки, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці і зарплати. Зведені звіти про 

фінансово-господарську діяльність, виконання кошторисів видатків. 
Протоколи профспілкових конференцій, засідань об’єднаного будкому. Колективні договори, акти 

перевірки їх виконання. Статистичні звіти про чисельність членів профспілки. Кошториси прибутків і 
видатків, фінансові звіти будкому. 



 235

Ф.Р-3950 Херсонська обласна станція юних техніків Херсонського обласного відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 394; 1947, 1950-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 394; 1947, 1950-1985 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР, обласного відділу народної освіти. 
Положення про обласну станцію юних техніків (1956). 
Протоколи засідань педагогічної ради, виробничих нарад. 
Довідки, доповідні записки про відбір кандидатів і нагородження школярів-учасників ВСГВ. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, інформації про роботу обласної, районних, Каховської і 

Новокаховської міських станцій, філіалів Херсонського обласного товариства юних любителів науки і 
техніки «Супутник», товариства юних хіміків ім. Д. І. Менделєєва, радіоклубу «Електрон», радіогуртка 
«Полювання на лисиць», кінофотоклубу, шкільних технічних гуртків. Звіти, огляди, акти перевірки 
стану дитячої технічної творчості в школах. 

Положення, заявки, плани, протоколи, звіти, доповіді, довідки, відомості про участь у 
республіканських олімпіадах, проведення зльотів, змагань, виставок, конкурсів. 

Фотоальбоми-естафети. 
Сценарії, довідки про проведення свят, вікторин. 
Списки нагороджених юних техніків, керівників гуртків. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, кошториси видатків, звіти про 

їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-3951 Виноробне радянське господарство (радгосп) «Червоний маяк» Управління виноробної 
промисловості Херсонського спеціалізованого тресту виноробних радгоспів, с. Червоний Маяк 
Бериславського району Херсонської області 
Справ: 116; 1944-1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 116; 1944-1967 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради. 
Виробничо-фінансові плани. Агротехнічні, зоотехнічні плани, звіти. 
Соціалістичні зобов’язання. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці і зарплати, про нещасні випадки на виробництві. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3952 Херсонська обласна станція юних туристів Херсонського обласного відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 598; 1950-1985, 1997 рр. 

Опис 1 
Справ: 467; 1950-1985 рр. 

Накази, методичні рекомендації Міністерства освіти УРСР, Української республіканської 
екскурсійно-туристичної станції, Херсонського обласного відділу народної освіти. 

Протоколи засідань педагогічної і методичної рад, маршрутно-кваліфікаційної комісії. 
Плани, звіти, доповідні записки про роботу обласної, районних і міських станцій, обласного 

туристичного табору «Орієнтир» у м. Цюрупинськ, Херсонської дитячої екскурсійно-туристичної бази в 
м. Київ; участь у всесоюзних і республіканських туристично-краєзнавчих походах; туристично-
краєзнавчу роботу шкіл. 

Положення, протоколи, звіти про проведення обласних і районних злетів, змагань по спортивному 
орієнтуванню, конкурсів. 

Альбоми учасників походів, експедицій: рапорти про зустрічі з першими комуністами і 
комсомольцями, Героями Радянського Союзу і Соціалістичної праці, учасниками Громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, членами сімей загиблих у війнах, передовиками виробництва; виявлення 
військових поховань; історичні довідки про населені пункти, колгоспи, радгоспи; листи, спогади, 
фотографії. 

Характеристики шкільних музеїв бойової і трудової слави (1972). 
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Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 131; 1997 р. 

Звіти-альбоми шкіл області про роботу експедиції «Згадаємо всіх поіменно»: листи з фронту, 
фотографії, малюнки, газетні вирізки про учасників ВВВ. 

Ф.Р-3953 Херсонська обласна рада добровільного профспілково-кооперативного сільського 
спортивного товариства (ДССТ) «Колос», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 709; 1950-1975 рр. 

Опис 1 
Справ: 709; 1950-1975 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Держкомспорту УРСР, Херсонського обласного, районних 
комітетів у справах фізкультури і спорту, президії Української республіканської ради ДССТ. 

Статути товариства (1950, 1955). 
Постанови, протоколи конференцій, засідань пленумів, президій обласної і районних рад ДССТ. 

Розпорядження голови обласної ради. 
Розпорядження голови про присвоєння спортивних розрядів. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки про роботу обласної і районних рад, фізкультурно-масову 

роботу серед сільської молоді, підготовку фізкультурних кадрів і значкистів ГПО, наявність спортивних 
споруд і транспортних засобів. 

Календарні плани спортивно-масових заходів. Протоколи, плани, звіти, таблиці, акти, довідки про 
проведення спортивних змагань; списки, анкети учасників. 

Статистичні звіти про чисельність і склад працівників обласної і районних рад ДССТ, фізкультурних 
колективів, майстрів спорту, значкистів ГПО.  

Списки голів районних рад ДССТ, кращих спортсменів. Тарифікаційні списки тренерів. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків, зведені фінансові звіти. 

Ф.Р-3954 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 279; 1958-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 279; 1958-1985 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань будівельної ради.  
Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва, звіти, аналізи виконання планів 

будівельно-монтажних робіт, по капітальних вкладеннях. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3955 Херсонська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 97; 1959-1964 рр. 

Опис 1 
Справ: 97; 1959-1964 рр. 

Стенограми конференцій, доповіді делегатів. 
Протоколи засідань президії, розпорядження голови.  
Положення, протоколи, плани, звіти, таблиці, довідки про проведення спортивних змагань; списки 

учасників. 
Зведені статистичні звіти, звіти фізкультурних колективів про розвиток фізкультури і спорту. 
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Ф.Р-3956 Виробниче об’єднання «Південелектромаш» Міністерства машинобудування, військово-
промислового комплексу і конверсії України, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 2321; 1955-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 1117; 1955-1979 рр. 

Накази, розпорядження директора. Протоколи технічних нарад відділів, госпрозрахункової комісії. 
Техпромфінплани, основні показники, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про виробництво, 

собівартість і покращення якості продукції, роботу цехів, освоєння виробничих потужностей, експорт 
продукції, постачання запчастин, механізацію і автоматизацію, впровадження нової техніки, винаходів і 
рацпропозицій у виробництво, витрачання сировини і матеріалів. 

Титульні списки, звіти про капітальне будівництво, статистичні звіти при виконання планів 
капітальних вкладень. 

Листування з науково-дослідними інститутами, промисловими підприємствами про атестацію 
електродвигунів. 

Документи про проведення соцзмагань. Довідки про шефську допомогу колгоспам і радгоспам, 
роботу колективів комуністичної праці. 

Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад, підвищення кваліфікації кадрів, з праці і 

зарплати. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Тексти випусків заводської радіогазети. 
Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 

Опис 2 Заводський комітет профспілки працівників електростанцій та електротехнічної 
промисловості  
Справ: 352; 1956-1995 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань завкому і його комісій, президії 
ДСТ «Авангард», зборів раціоналізаторів та винахідників. 

Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань, спартакіад, комсомольського 
мотопробігу Нова Каховка – Одеса – Брест – Київ – Севастополь (1966). 

Кошториси видатків завкому, звіти про їх виконання. 

Опис 3 
Справ: 852; 1980-1995 рр. 

Накази, розпорядження директора, генерального директора. Протоколи оперативних нарад, технічних 
нарад відділів. 

Техпромфінплани, основні показники, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про виробництво, 
собівартість і покращення якості продукції, роботу цехів, освоєння виробничих потужностей, експорт 
продукції, постачання запчастин, капітальне будівництво, механізацію і автоматизацію, впровадження 
нової техніки, винаходів і рацпропозицій у виробництво, витрачання сировини і матеріалів. 

Листування з науково-дослідними інститутами, промисловими підприємствами про атестацію 
електродвигунів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Статистичні звіти про охорону атмосферного повітря, використання води, затрати на охорону 

природи. 
Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад, підвищення кваліфікації кадрів, з праці і 

зарплати. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Тексти випусків заводської радіогазети. 

Ф.Р-3966 Херсонське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання з плодоовочевої продукції 
«Херсонплодоовочгосп» Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 308; 1981-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 308; 1981-1985 рр. 

Спільні постанови об’єднання і Херсонського обкому профспілки працівників сільського 
господарства. 
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Накази, рішення генерального директора. Протоколи виробничо-наукових конференцій, засідань 
ради директорів, технічної ради.  

Перспективні плани розвитку рослинництва, овочівництва; комплексна цільова програма 
«Агрокомплекс» на 1981-1985 роки.  

Зведені виробничо-фінансові плани, основні показники, звіти, аналізи виробничо-фінансової 
діяльності об’єднання. Виробничо-фінансові плани підвідомчих радгоспів, об’єднань 
«Херсонміськплодоовочторг» і «Херсонплодоовочгоспенерго», Бериславського, Скадовського, 
Херсонського ім. 8 Березня консервних заводів, Херсонського консервного комбінату. 

Плани, звіти, статистичні звіти, відомості про виробництво, заготівлю і реалізацію продукції, 
структуру посівних площ, підсумки сівби та збирання врожаю, вирощування овочевих культур за 
індустріальною технологією, забезпеченість насінням, стан тваринництва, заготівлю кормів, 
впровадження наукової організації праці, охорону і раціональне використання природних ресурсів. 

Плани капітального будівництва. 
Плани, статистичні звіти, відомості про чисельність, склад, підбір, розстановку, підвищення 

кваліфікації кадрів. Відомості про нагородження працівників медаллю «Ветеран праці». 
Штатні розписи, кошториси видатків об’єднання, звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-

господарську діяльність об’єднання, підвідомчих радгоспів і підприємств. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-3967 Комітет у справах фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 75; 1969-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 75; 1969-1972 рр. 

Постанови, розпорядження Херсонської обласної ради Спілки спортивних товариств і організацій 
УРСР, голови міського комітету про присвоєння спортивних розрядів. 

Розпорядження голови. 
Плани, звіти про роботу комітету, Новокаховської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, 

спортивних секцій і груп, розвиток фізкультури і спорту у навчальних закладах. 
Статистичні звіти про чисельність і склад фізкультурників, членів ДСТ, спортсменів-розрядників і 

значкистів. 
Положення, заявки, протоколи, звіти про проведення спортивних змагань. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3968 Новокаховський міський Палац культури Новокаховського міського відділу культури, 
м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 128; 1953-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 128; 1953-1972 рр. 

Рішення Новокаховського міськвиконкому з питань діяльності Палацу культури. 
Протоколи засідань ради, правління. 
Плани, звіти, статистичні звіти, інформації про роботу Палацу культури, кіноустановки, бібліотеки, 

клубних установ. 
Програми, сценарії концертів, вистав, фестивалів, вечорів; списки учасників оркестру народних 

інструментів. 
Листування з Херсонським обласним управлінням культури про присвоєння колективам звання 

«Народний». 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Ф.Р-3969 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. начдива Солодухіна Херсонського 
тресту виноробних радгоспів, с. Дніпряни Новокаховської міської ради Херсонської області 
Справ: 130; 1965-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1965-1967 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Херсонського радгоспвинтресту, листування з 
ними про передачу частини землі винрадгоспу «Таврія» (1967). 

Накази директора. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради, зборів тваринників. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, відомості 

про виробництво сільгосппродукції, збирання врожаю, використання зрошуваних земель, освоєння 
пісків, розвиток виноградарства і садівництва, лісонасадження, впровадження передових технологій у 
виробництво, охорону праці. 

Плани, титульні списки, кошториси, довідки, відомості про капітальне будівництво і ремонт. 
Списки працівників, спеціалістів, передовиків. 
Звіти, відомості про прийом та облаштування переселенців (1967). Статистичні звіти про роботу з 

кадрами. 
Звіти про господарсько-фінансову діяльність радгоспу. 

Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівель 
Справ: 36; 1965-1969 рр. 

Протоколи профспілкової конференції, засідань робітничого та цехових комітетів, жіночої ради. 
Колективні договори, акти перевірок їх виконання. Докумнети про проведення соцзмагань. 
Інформація про роботу клубів. 
Кошториси соцстрахування, прибутків і видатків, фінансові звіти робіткому. 

Ф.Р-3970 Новокаховський завод з виробництва гідротехнічних металоконструкцій Всесоюзного 
тресту «Гідромонтаж», м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 98; 1960-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 98; 1960-1970 рр. 

Накази директора.  
Техпромфінплани. Статистичні звіти про виробництво продукції, по собівартості, про надходження і 

впровадження винаходів та рацпропозицій, нещасні випадки на виробництві, профзахворюваність. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці і зарплати. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність та капітальні вкладення. 
Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань завкому. Колективні договори, 

звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3971 Горностаївське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка», смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 3; 1961 р. 

Опис 1 
Справ: 3; 1961 р. 

Виробничо-фінансовий план, звіт про фінансово-господарську діяльність.  
Колективний договір. 

Ф.Р-3973 Управління експлуатації Північно-Кримського каналу ім. Комсомолу України 
Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 
Справ: 149; 1965-1971 рр. 

Опис 1 
Справ: 149; 1965-1971 рр. 

Накази Міністерства меліорації і водного господарства УРСР про організацію управління (1965), 
приймання в експлуатацію зрошувальної системи та споруд Північно-Кримського каналу (1966). 

Основне положення по експлуатації каналу (1967). Положення про порядок подачі води. 
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Накази начальника управління. 
Плани, технічна характеристика головної споруди каналу, акти технічного обстеження стану 

гідроспоруд. Плани капітальних вкладень у водогосподарське будівництво. 
Плани, звіти, зведення про водокористування, підготовку земель до зрошування. Звіти, заявки по 

забору та постачанню води зрошувальними системами каналу. 
Звіти про нещасні випадки на виробництві. 
Штатні розписи, плани з праці, звіти про роботу з кадрами. Кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори. Соціалістичні 

зобов’язання. Кошториси прибутків і видатків місцевкому, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3975 Новокаховський міський комітет профспілки медичних працівників, м. Нова Каховка 
Херсонської області 
Справ: 74; 1962-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 74; 1962-1973 рр. 

Протоколи міських профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії міськкому.  
Плани, звіти, довідки про роботу міськкому та його комісій. 
Документи про проведення соцзмагань.  
Статистичні звіти про склад членів профспілки, надання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку. 
Кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3976 Новокаховська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Нова 
Каховка Херсонської області 
Справ: 42; 1966-1968 рр. 

Опис 1 
Справ: 42; 1966-1968 рр. 

Розпорядження Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, її Херсонської обласної ради. 
Рішення Новокаховського міськвиконкому, листування з ним про виділення коштів на спортивні 

заходи. 
Протоколи засідань президії. Розпорядження голови. 
Плани роботи ради, розвитку фізкультури і спорту в місті. Статистичні звіти про чисельність і склад 

фізкультурників, членів ДСТ, спортсменів-розрядників і значкістів. 
Протокол звітно-виборчої конференції, статистичний звіт про роботу міської ради ДСТ «Авангард»; 

план роботи міської ради ДСТ «Спартак» (1968). 
Програми, протоколи, звіти, довідки про проведення спортивних змагань. 
Списки суддів, інструкторів, спортсменів-розрядників і значкистів (1968). 
Кошториси, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-3977 Херсонський обласний комітет профспілки працівників будівництва і промисловості 
будівельних товарів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 450; 1964-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 450; 1964-1986 рр. 

Стенограми обласних профспілкових конференцій, протоколи засідань пленумів, президій обкому 
профспілки і первинних профорганізацій. 

Плани, звіти, довідки про роботу обкому і первинних профорганізацій, позаштатних відділів з якості 
будівництва та будматеріалів, товариських судів, профспілкових клубів, бібліотек, кіноустановок; 
охорону праці й техніку безпеки на виробництві, працевлаштування випускників ПТУ, житлово-
побутове забезпечення, розвиток фізкультури і спорту, проведення спартакіад, оздоровлення дітей, 
колективне садівництво. 

Колективні договори, звіти про їх виконання. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки первинних профорганізацій та їх голів. 
Зведені бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх виконання. 



 241

Ф.Р-3978 Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1374; 1965-1992 рр. 

Опис 1 
Справ: 1043; 1965-1981 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій ради, виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти про роботу адміністративної, наглядової комісій, комісій у справах неповнолітніх та по 

боротьбі з пияцтвом. 
Протоколи сходів громадян, звіти депутатів перед виборцями. 
Протоколи сесій, засідань виконкомів, плани роботи Антонівської, Зеленівської селищних рад (1965-

1970). 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Довідки, листування з партійними і радянськими органами про збільшення випуску товарів 

народного споживання, покращення якості товарів для дітей, ефективне використання паливно-
енергетичних ресурсів, газифікацію, охорону навколишнього середовища. 

Протоколи вручення медалей «Ветеран праці». 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати і народні судді, голосування виборчих 

комісій за результатами виборів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 21; 1970-1974, 1976, 1980-1992 рр. 

Рішення, протоколи звужених засідань виконкому. 
Рішення районної надзвичайної протиепідемічної комісії. 

Опис 3 
Справ: 310; 1982-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти про роботу наглядової комісій, комісій у справах неповнолітніх та по боротьбі з 

пияцтвом. 
Статистичні звіти про склад депутатів. 
Довідки, листування з Херсонським облвиконкомом про благоустрій території району, покращення 

торгівлі, роботу шкіл і ПТУ, охорону пам’яток історії та культури. 
Протоколи вручення медалей «Ветеран праці». 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати і народні судді, голосування виборчих 

комісій за результатами виборів. 

Ф.Р-3979 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Прапор» Білозерського тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Надеждівка Білозерського району 
Херсонської області 
Справ: 224; 1964-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 195; 1964-1970 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 
Виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про виробництво 

сільгосппродукції, збирання врожаю, роботу механізованих ланок, організацію зеленого конвеєра, 
будівництво зерносховищ, використання зрошуваних земель, внесення мінеральних та органічних 
добрив, застосування отрутохімікатів, продуктивність тваринництва, наявність сільгосптехніки, 
впровадження винаходів та рацпропозицій. 

Плани, титульні списки по капітальному будівництву. Проекти плану будівництва тваринницьких та 
птахівницьких приміщень, кормоцехів (1969). 

Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і освіту кадрів, з праці і зарплати. Положення про 
оплату праці; норми виробітку.  

Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівель 
Справ: 29; 1965-1970 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань робіткому.  
Колективні договори, звіти про їх виконання. 
Плани, статистичні звіти про роботу. Соціалістичні зобов’язання. 
Кошториси соцстрахування. 

Ф.Р-3980 Білозерський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 23; 1963-1964, 1969-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 23; 1963-1964, 1969-1972 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів, засідань пленуму (1963), президій 
об’єднаного, районного, місцевих комітетів. 

Колективні договори, довідки про їх виконання. 
Статистичні звіти про надання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, нещасні випадки на 

виробництві. 
Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-3981 Відділ культури виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 105; 1954-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1954-1972 рр. 

Протоколи засідань ради відділу. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, експлуатацію 

кіномережі. 
Плани, постанови, програми, доповідні записки, замітки в газетах про хід підготовки і проведення 

фестивалю художньої самодіяльності, присвяченого 50-річчю радянської влади (1967). 
Списки пам’яток історії та культури, пам’ятних місць району (1969).  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, 

районного Будинку культури, закладів культури. 

Ф.Р-3982 Виконавчий комітет Дар’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Дар’ївка 
Білозерського району Херсонської області 
Справ: 186; 1958-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 186; 1958-1972 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. Плани роботи виконкому. Протоколи сходів 
громадян, звіти депутатів перед виборцями. Документи про проведення соцзмагань. 

Статистичні звіти про чисельність і склад населення, наявність худоби в індивідуальних 
господарствах. 

Списки населених пунктів сільради. 
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи висування, реєстрації кандидатів у депутати, голосування виборчих комісій за 

результатами виборів. 

Ф.Р-3983 Відділ культури виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, 
смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 183; 1953-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 183; 1953-1969 рр. 

Протоколи засідань міжвідомчої ради по культурі, ради відділу. 
Плани, звіти, довідки про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, експлуатацію кіномережі.  
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Доповіді, інформації про проведення оглядів закладів культури, фестивалів художньої 
самодіяльності. 

Списки клубних установ району. Відомості про керівників та репертуар драматичних і хорових 
колективів. 

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

Ф.Р-3984 Голопристанський районний комітет народного контролю, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 197; 1963-1970 рр. 

Опис 1 
Справ: 197; 1963-1970 рр. 

Протоколи засідань райкому, груп сприяння партійно-державному/народному контролю. 
Плани, звіти, довідки про роботу райкому, груп і постів сприяння контролю. 
Плани, інформації, довідки, акти перевірок роботи підприємств, установ і організацій, листів і скарг. 
Картки, списки груп і постів сприяння контролю. 
Кошториси видатків. 

Ф.Р-3985 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 388; 1962-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 388; 1962-1973 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань виробничо-технічної ради. 
Основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів, радгоспів. Плани, звіти, статистичні звіти, 

аналізи, довідки, відомості про виробництво і реалізацію сільгосппродукції, підсумки сівби та збирання 
врожаю, розвиток тваринництва, експлуатацію зрошувальних систем і використання зрошуваних земель, 
наявність багаторічних насаджень і проведення протиерозійних заходів, наявність і експлуатацію 
сільгосптехніки, електрифікацію колгоспів, механізацію і впровадження передових технологій у 
виробництво. 

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки кандидатів на участь у ВДНГ СРСР. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. Кошториси видатків 

управління, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів, радгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3986 Херсонський вечірній філіал Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала 
С.О.Макарова, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 183; 1967-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 183; 1967-1983 рр. 

Наказ ректора Миколаївського кораблебудівного інституту про створення Херсонського філіалу 
(1967). 

Протоколи засідань секцій, виробничих нарад.  
Навчальні плани, звіти про навчально-виховну, науково-методичну і науково-дослідну роботу. 

Плани, звіти, відомості про роботу секцій і приймальної комісії, підсумки екзаменаційних сесій. 
Статистичні звіти про склад і контингент учнів, чисельність і склад працівників. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому.  
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Ф.Р-3987 Херсонський спеціалізований трест овоче-молочних радгоспів, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 668; 1969-1980 рр. 

Опис 1 
Накази директора. Протоколи засідань технічної ради. 
П’ятирічні плани виробництва і продажу державі сільгосппродукції, підвищення врожайності земель, 

розвитку тваринництва, збільшення виробництва кормів. Зведені та погосподарські основні показники, 
виробничо-фінансові плани. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки про виробництво і 
реалізацію продукції, підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, племінну роботу, 
використання зрошуваних земель, внесення мінеральних і органічних добрив, механізацію і 
впровадження передових технологій у виробництво, наявність і експлуатацію сільгосптехніки. 
Відомості, пропозиції по спеціалізації радгоспів. 

Акти апробації сільгоспкультур. 
Плани, титульні списки, звіти, довідки про капітальне будівництво, у т. ч. для переселенців. Акти 

приймання об’єктів в експлуатацію. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків сільського господарства і будівництва, 

документи про нагородження. 
Статистичні звіти, довідки про чисельність і склад працівників, працевлаштування молоді, охорону 

праці і техніку безпеки, нещасні випадки на виробництві.  
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків тресту. Зведені та погосподарські звіти про 

фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи засідань місцевкому. 

Ф.Р-3988 Лисенко Микола Федорович (1915-1990), кандидат філософських наук, доцент 
Справ: 49; 1944-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 49; 1944-1973 рр. 

Дисертації, варіанти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора філософських 
наук (1952-1954). 

Нариси, статті, огляди, рецензії, опубліковані в наукових виданнях та періодичній пресі. 
Тексти, тези виступів Лисенка М. Ф. як лектора Кам’янець-Подільського і Херсонського обкомів 

КП(б) України, Херсонського обласного відділення товариства «Знання», учасника науково-теоретичних 
конференцій, семінарів. 

Тексти доповідей, стенограми і конспекти лекцій з філософії, естетики, історичного та діалектичного 
матеріалізму для студентів Кам’янець-Подільського педагогічного і Херсонського 
сільськогосподарського інститутів. 

Вступні реферати, контрольні роботи Лисенка М. Ф. під час навчання у ВПШ, аспірантурі Академії 
суспільних наук ЦК ВКП(б). 

Ф.Р-3989 Херсонський планетарій ім. Ю. О. Гагаріна Херсонського обласного відділення товариства 
«Знання», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 21; 1960-1973 рр. 

Опис 1 
Справ: 21; 1960-1973 рр. 

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

Ф.Р-3990 Херсонський обласний комітет профспілки працівників плодоовочевого господарства і 
заготівель, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 50; 1981-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 50; 1981-1983 рр. 

Стенограми, протоколи профспілкових конференцій, засідань пленумів, президії. 
Звіти, довідки про роботу обкому, його комісій.  
Документи про проведення соцзмагань.  
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Статистичні звіти про склад членів профспілки, підсумки виборів, роботу профспілкових будинків 
культури, клубів, кіноустановок. 

Штатні розписи, бюджети профспілки, соцстрахування, звіти про їх виконання 

Ф.Р-3991 Виконавчий комітет Суворовської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 1362; 1965-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 989; 1965-1980 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти про роботу адміністративної, наглядової комісій, комісії у справах неповнолітніх. 
Довідки, листування про роботу промислових підприємств, будівельних організацій, установ 

транспорту та зв’язку, охорону громадського порядку і соціалістичної власності, роботу товариських 
судів, квартальних комітетів. 

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

результатами виборів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому. 

Опис 2 
Справ: 355; 1981-1985 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому та його комісій. Розпорядження голови. 
Звіти депутатів перед виборцями. Довідки про організаційно-масову роботу. 
Плани, звіти про роботу адміністративної комісії, комісій у справах неповнолітніх та по боротьбі з 

пияцтвом. 
Довідки, відомості про торговельне, медичне і побутове обслуговування населення, розвиток мережі 

дитсадків, охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, 
покращення медичного обслуговування населення тощо. 

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

результатами виборів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Опис 3 
Справ: 18; 1973-1991 рр. 

Рішення звужених засідань виконкому, районної надзвичайної епідемічної комісії. 

Ф.Р-3992 Херсонське обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, переробці і збуту 
вторинних чорних металів «Вторчормет» Українського республіканського виробничого об’єднання 
по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних металів («Укрвторчормет») при Міністерстві 
чорної металургії УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 480; 1952-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 480; 1952-1994 рр. 

Положення, паспорти управління (1952, 1954, 1958).  
Накази начальника, протоколи технічних нарад.  
Промфінплани, звіти, статистичні звіти, довідки про заготівлю, переробку і здачу брухту та відходів 

металу, виробництво товарів народного споживання, механізацію трудомістких робіт, роботу 
автотранспорту, охорону праці і техніку безпеки, атестацію і раціоналізацію робочих місць. 

Плани, титульні списки, проекти, акти, звіти про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці і зарплати. Кошториси 

видатків, звіти про фінансово-господарську дільність.  
Протоколи засідань профкому. 
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Ф.Р-3993 Херсонський обласний відділ комплексного проектування Українського республіканського 
проектного інституту «Укржитлоремпроект», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 137; 1968-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 137; 1968-1983 рр. 

Документи про створення відділу на базі проектно-кошторисної контори Херсонського 
облкомунгоспу (1968).  

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради.  
Плани, титульні списки проектно-вишукувальних робіт по об’єктах нового будівництва і 

капітального ремонту. Звіти, довідки про виконання проектних робіт по благоустрою житлово-
комунальної системи, впровадження нової техніки. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, плани з праці, статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

працевлаштування молоді. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську дільність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому. 

Ф.Р-3994 Херсонське відділення Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 255; 1965-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 255; 1965-1998 рр. 

Положення про реорганізацію відділення (1969), наказ УкрНДІ рибного господарства про ліквідацію 
відділення (1998).  

Накази директора (1982-1998).  
Перспективні плани, рекомендації, пропозиції по веденню рибного господарства. Звіти, довідки, 

відомості, висновки про стан і рибогосподарське використання водойм, аналіз води, відновлення рибних 
запасів, селекційно-племінну роботу, стан кормової бази, нерест промислової риби, наслідки 
будівництва водоводу, видобутку піску біля с. Львове Бериславського району (1990).  

Програми, звіти про науково-дослідні роботи, рецензії і відгуки на них.  
Листування з Міністерством рибного господарства СРСР, УкрНДІ рибного господарства, рибними 

комбінатами і дільницями про розвиток рибництва в області. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність і склад працівників, з праці. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Кошториси прибутків і видатків, фінансові 

звіти місцевкому. 

Ф.Р-3995 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Великолепетиської районної ради 
депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 92; 1944-1946, 1949, 1951-1952, 1954-1972 рр. 

Опис 1 
Справ: 92; 1944-1946, 1949, 1951-1952, 1954-1972 рр. 

Рішення Великолепетиського райвиконкому про призначення допомоги багатодітним і одиноким 
матерям, нагородження багатодітних матерів. 

Плани, звіти про роботу. Статистичні звіти про призначення і виплату допомоги та пенсій, 
чисельність і працевлаштування пенсіонерів. Листування з Херсонським обласним, Великолепетиським 
районним виконкомами про розгляд заяв і скарг, зміни у виплаті пенсій. 

Штатні розписи, кошториси видатків.  
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Ф.Р-3996 Управління по заготівлі і постачанню палива населенню і комунально-побутовим 
підприємствам виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 286; 1965-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 286; 1965-1988 рр. 

Накази Держпостачу УРСР про удосконалення структури Херсонського обласного управління. 
Накази начальника. Протоколи засідань колегії. 
Плани, звіти про виконання планів оптового і роздрібного товарообігу, відвантаження і перевезення 

палива. Аналізи господарської діяльності. Зведення, статистичні звіти про надходження, реалізацію та 
залишки палива. 

Накази, плани, звіти про організацію охорони праці і техніки безпеки, протипожежну охорону 
паливних складів. 

Плани, звіти, довідки, відомості, листування про капітальне будівництво, реконструкцію паливних 
складів. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи обласного, Новокаховського міського управлінь. Статистичні звіти про чисельність, 

рух, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, з праці, кошториси видатків обласного управління. 
Зведені звіти по обласному управлінню, звіти Новокаховського і Херсонського міських, Каховського 

і Цюрупинського міжрайонних управлінь про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. Колективні договори. Плани роботи, 

кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти місцевкому. 

Ф.Р-3997 Генеральне агентство по туризму в Херсонській області – туристичний комплекс 
«Фрегат» Державного комітету України по туризму, м. Херсон Херсонській області 
Справ: 62; 1961-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 62; 1961-1994 рр. 

Витяг з протоколу засідання бюро Херсонського обкому Компартії України про переведення 
агентства з м. Нова Каховка до м. Херсон (1961). Положення про агентство (1961, 1972). 

Накази управляючого (1989-1993), генерального директора (1993-1994). 
Плани, звіти, довідки, відомості про роботу. Переліки туристичних об’єктів. Відгуки іноземних 

туристів про перебування на Херсонщині. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-3998 Державний арбітраж при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради народних 
депутатів Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 53; 1966-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 53; 1966-1983 рр. 

Вказівки Держарбітражів СРСР і УРСР. 
Постанови головного арбітра. Протоколи засідань арбітрів, виробничих нарад. 
Плани, звіти, довідки про роботу, дотримання правової дисципліни і законності. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Ф.Р-3999 Херсонське обласне об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної і молочної 
промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 990; 1970-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 990; 1970-1993 рр. 

Накази, вказівки, стенограма кущової республіканської наради Міністерства м’ясної і молочної 
промисловості УРСР в м. Херсон (1974). 

Накази директора, генерального директора. 
Протоколи засідань ради директорів, засідань ради об’єднання, технічної ради, виробничих нарад, 

зборів партійно-господарського активу. 
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Протоколи нарад при директорі. 
П’ятирічні плани розвитку м’ясної промисловості області, плани економічного і соціального 

розвитку об’єднання. 
Зведені виробничо-фінансові плани, звіти, статистичні звіти, довідки, відомості про виконання планів 

виробництва товарної продукції, розвиток і використання виробничих потужностей, надходження і 
залишки сировини. Аналізи господарської діяльності об’єднання. Плани заходів, довідки про якість 
продукції. 

Техпромфінплани районних контор, м’ясо- і птахокомбінатів, заготконтор, відгодівельних радгоспів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, титульні списки, звіти, статистичні звіти про капітальне будівництво. 
Плани, звіти, статистичні звіти, довідки господарств про розподіл і використання земель, підсумки 

сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, стан відгодівельної бази, проведення ветеринарно-
профілактичних заходів. 

Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, розрахунки, відомості про наукову організацію праці, 
надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій. 

Плани, звіти, відомості про охорону праці і техніку безпеки. Статистичні звіти про чисельність, 
склад, рух, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, нещасні випадки на виробництві. Документи 
про атестацію робочих місць. 

Списки працівників апарату об’єднання, підвідомчих підприємств. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність об’єднання, 

підвідомчих підприємств і господарств. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому і його президії. Колективні 

договори. 

Ф.Р-4000 Правління Херсонської обласної організації Спілки художників УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 54; 1970-1981 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1970-1981 рр. 

Протоколи звітно-виборчих, загальних зборів, засідань правління. 
Плани, звіти, довідки, відомості про роботу. 
Довідки, листування про висування скульптора Білокура І. Г. на здобуття Шевченківської премії за 

пам’ятник Шевченку Т. Г. в м. Херсон (1972), обмін художніми виставками з м. Шумен (Болгарія) (1973-
1974), творчі і шефські зв’язки з колективами промислових підприємств м. Херсон. 

Книги відгуків на роботи херсонських художників. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Особова справа художника Зіненка П. М. 

Ф.Р-4001 Документи про інтернаціональні зв’язки трудящих Херсонщини 
Справ: 1; 1970-1978 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1970-1978 рр. 

Статті, спогади вихователів про дитячий будинок для іспанських дітей. 

Ф.Р-4002 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Херсоноблагрошляхбуд», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 740; 1967-2012 рр. 

Опис 1 
Справ: 467; 1967-2012 рр. 

Статути Херсонського обласного аграрного міжгосподарського проектного дорожньо-будівельного 
ремонтного об’єднання (1991), ТОВ «Херсоноблагрошляхбуд» (2006). 

Накази управляючого, голови, директора. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради, 
бюро економічного аналізу.  

Будівельно-фінансові плани обласної організації/тресту/об’єднання та районних міжколгоспних 
дорожньо-будівельних організацій, контори матеріально-технічного постачання, АТП-2150. Плани, 
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звіти, статистичні звіти про проведення і собівартість будівельно-монтажних робіт, виконання 
підрядних робіт, наявність і роботу автотранспорту, використання та економію матеріальних і 
енергетичних ресурсів. 

Плани, титульні списки об’єктів капітального будівництва. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу науково-технічного товариства. Плани, звіти про 

впровадження нової техніки. Кошториси видатків на раціоналізаторську роботу, переліки впроваджених 
рацпропозицій. 

Довідки, відомості про роботу госпрозрахункових бригад. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки, характеристики працівників, представлених до 

нагородження. 
Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти з праці, про чисельність працівників, нещасні випадки 

на виробництві.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність тресту і 

підвідомчих організацій. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань об’єднаного профкому та його президії, 

місцевкому. 
Ухвала суду, ліквідаційний баланс (2012). 

Ф.Р-4003 Документи професорсько-викладацького складу навчальних закладів і вчителів 
Справ: 525; 1913-2013 рр. 

Опис 1 Виборний Анатолій Миколайович, Заслужений вчитель УРСР 
Справ: 9; 1948-1957 рр. 

Рукопис монографії «Комуністична партія в боротьбі за колективізацію сільського господарства 
(1930-1934 рр.)» (1954). 

Почесні грамоти. 

Опис 2 Калашникова Марія Сергіївна (1926), Заслужений вчитель УРСР 
Справ: 6; 1944-1958 рр. 

Статті про педагогічну діяльність, опубліковані в періодичній пресі. 
Листи учнів. 
Пам’ятна адреса, почесні грамоти, вітання. 
Фотографії Калашникової М. С. 

Опис 3 Брякова Поліна Данилівна, доцент 
Справ: 10; 1955-1956 рр. 

Огляд стану сільського господарства та промисловості Херсонщини у 1913-1941 роках.  
Тексти лекцій на тему соціалістичного будівництва і розвитку сільського господарства на 

Херсонщині у 1921-1941 роках. 
Виписки з архівних документів, замітки, відомості з історії селянського руху та революційних подій 

1905-1907 років, економічного розвитку 1921-1941 років на Півдні України. Бібліографічний огляд 
використаної літератури. 

Опис 4 Кравець Йосип Наумович (1907-1997), доктор філософських наук, професор 
Справ: 10; 1929-1973 рр. 

Книга «Т. Ф. Осиповський – видатний російський вчений і мислитель» (1955). Статті у фахових 
виданнях. Запрошення, програми науково-технічних конференцій за участю Кравця Й. Н. 

Підручник з наукового атеїзму «Основи атеїзму» (1959), тексти лекцій з історії філософії. Документи 
про викладацьку діяльність. 

Автобіографія, характеристики, посвідчення, довідки. 
Фотографії Кравця Й. Н. 
Статті про Кравця Й. Н. 

Опис 5 Сурков Василь Олександрович (1921-1997), доктор біологічних наук, професор 
Справ: 8; 1950-1989 рр. 

Дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата (1955) та доктора (1965) біологічних наук. 
Монографія, статті у фахових виданнях на тему природи галуження злакового колосся.  
Список опублікованих наукових робіт. 
Листи Суркову В. О. від радянських та закордонних колег. 
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Автобіографія, копії дипломів, характеристика, посвідчення, почесні грамоти, вітання. 
Фотографії Суркова В. О. 

Опис 6 Черненко Юлія Миколаївна (1933-2012), Народний вчитель СРСР 
Справ: 20; 1963-1988 рр. 

Звіти, доповіді, тексти виступів на семінарах, в ЗМІ. 
Конспекти відкритих уроків. 
Збірники нарисів, статей з досвіду роботи народних вчителів. Бюлетені, роздаткові матеріали 

делегата, вітання трудових колективів Херсонської області, зарубіжних парторганізацій XXVI з’їзду 
КПРС. 

Фотографії Черненко Ю. М. 
Статті про Черненко Ю. М. 

Опис 7 Нетьосов Валентин Павлович (1925-1998), доктор технічних наук, професор, Заслужений 
діяч науки ітехніки України 
Справ: 13; 1943, 1961-1991 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (1961) та доктора (1979) 
технічних наук, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (1978). 

Навчальний, методичний посібники з теоретичної механіки, лабораторний практикум з теорії 
механізмів і машин текстильного виробництва. Стаття в газеті «Текстильник». 

Програми, запрошення на науково-технічні конференції, наради. 
Автобіографія, характеристика Нетьосова В. П. 
Фотографії Нетьосова В. П. періоду ВВВ (1943). 
Статті в газетах про Нетьосова В. П. 

Опис 8 Ковальов Віктор Павлович (1920-2002), доктор філологічних наук, професор, Заслужений 
працівник вищої школи УРСР, Почесний громадянин м. Херсон 
Справ: 64; 1955-1995 рр. 

Дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата (1955) та доктора (1974) філологічних наук. 
Монографії «Мовні виражальні засоби російської художньої прози» (1981), «Виражальні засоби 

українського художнього мовлення» (1988). Книга «Спокою нема… (записки корінного херсонця)» 
(1995). Статті у фахових виданнях, тези доповідей, опубліковані у збірниках наукових конференцій. 

Навчальні посібники, методичні рекомендації для викладачів і студентів з курсу сучасної російської 
літературної мови. 

Список основних публікацій. 
Рецензії Ковальова В. П. на роботи з літературознавства. 
Автобіографія Ковальова В. П. 
Фотографія Ковальова В. П. 
Рецензії на роботи Ковальова В. П. 

Опис 9 Крічмар Сава Йосипович (1928), доктор хімічних наук, професор 
Справ: 11; 1953-1998 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (1960). 
Статті у фахових виданнях.  
Список наукових робіт. 
Автобіографія, повідомлення про міжнародне визнання наукових досягнень Крічмара С. Й., членство 

в Американському географічному товаристві, довідки, посвідчення, характеристики, грамоти. 
Фотографії Крічмара С. Й. індивідуальні та у групах. 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1953), стаття у 

фаховому виданні, посвідчення Крічмара Й. С. – батька Крічмара С. Й. 

Опис 10 Блінов Едуард Іванович (1939), доктор фізико-математичних наук, професор 
Справ: 10; 1957-1992 рр. 

Автореферати, дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата (1971) та доктора (1988) фізико-
математичних наук. 

Статті у фахових виданнях.  
Список наукових та методичних робіт. 
Автобіографія, копії дипломів, особовий листок з обліку кадрів, почесні грамоти, вітання. 
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Опис 11 Сергеєв Костянтин Костянтинович (1924), доктор медичних наук, професор 
Справ: 14; 1941, 1945-1946, 1948, 1953, 1957-1994 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (1953) та доктора (1963) 
медичних наук. Монографія «Ліпопротеїдна гіпотеза нейроплазми» (1970). 

Статті у фахових виданнях, методичні рекомендації, тези доповідей на тему психодіагностики, у т. ч. 
шкільної. 

Автобіографія, копія атестату, характеристика, подяка, почесні грамоти. 
Лист Сергеєва К. К. рідним з фронту (1945). 
Фотографія Сергеєва К. К. 
Відгуки на студентську роботу Сергєєва К. К. 

Опис 12 Скробін Юрій Борисович (1941-1995), доктор технічних наук, професор 
Справ: 10; 1969-1993 рр. 

Статті у фахових виданнях на тему переробки полімерних матеріалів. Навчальні посібники, 
методичні рекомендації по виконанню лаюораторних і самостійних робіт з курсу теплотехніки і 
гідравліки. 

Листи Скробіну Ю. Б. від наукових установ із запрошенням до участі в роботі конференцій, 
семінарів, нарад, тези доповідей. 

Автобіографія Скробіна Ю. Б. 

Опис 13 Шерман Ісаак Михайлович (1938), доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Заслужений діяч науки ітехніки України 
Справ: 9; 1965-1995 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата біологічних наук (1972), доктора 
сільськогосподарських наук (1989). Монографія «Екологія і технологія рибництва в малих водоймах» 
(1992). 

Навчальні посібники, методичні рекомендації, контрольні завдання для студентів з питань ставкового 
рибництва.  

Список наукових робіт. 
Програми, тези науково-практичних конференцій з питань охорони та раціонального використання 

рибних ресурсів.  
Автобіографія, копії атестату і дипломів, посвідчення Шермана І. М. 
Відгуки про наукову та службову діяльність Шермана І. М. 

Опис 14 Хомченко Анатолій Никифорович (1940), доктор фізико-математичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки ітехніки України 
Справ: 5; 1971-1994 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук (1972), доктора 
фізико-математичних наук (1990). Наукові статті, тези доповіді на засіданні Першої українсько-
американської математичної школи у Криму (1993). 

Автобіографія Хомченка А. Н. 

Опис 15 Яременко Віктор Іванович (1935), доктор сільськогосподарських наук, професор 
Справ: 11; 1985-1994 рр. 

Колективна монографія «Виробництво свинини» (1985). Брошури з питань технології вирощування 
свиней. 

Відгуки на автореферати дисертацій. 
Автобіографія Яременка В. І. 

Опис 16 Коваленко Віталій Петрович (1940-2011), доктор сільськогосподарських наук, професор, 
Заслужений діяч науки ітехніки України 
Справ: 12; 1966-1993 рр. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (1977). 
Монографія «Біотехнологія у тваринництві й генетиці» у співавторстві з Горбатенком І. Ю. (1992). 
Методичні рекомендації, звіти про науково-дослідну роботу, статті про генетичний аналіз курей і 

свиней. 
Наукові дослідження, статті, доповіді, методичні рекомендації, відгуки на дисертаційні роботи. 
Доповідь на ІІ міжнародному симпозіумі у м. Братислава (Чехословаччина) чеською мовою. 

Програми, запрошення на симпозіуми, сесії НАН України. 
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Автобіографія, посвідчення до пам’ятної медалі Чеського інституту птахівництва за заслуги у 
міжнародному співробітництві по селекції у птахівництві (1978), членська картка Всесвітньої асоціації з 
птахівництва (1991). 

Опис 17 Писаренко Ернест Юхимович (1931), кандидат історичних наук 
Справ: 59; 1949-1976 рр. 

Автореферат, чернетки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (1960). 
Рукописи книг, нарисів, статей, тексти радіопередач про розвиток суднобудування на Півдні України, 

заснування м. Херсон, історію Херсонського суднобудівного заводу ім. Комінтерну, постаті 
Суворова О. В., Цюрупи О. Д. 

Доповіді про досвід роботи шкільних історичних гуртків. 
Договір з Херсонським суднобудівним заводом ім. Комінтерну про написання історії заводу; акт 

приймання роботи. Листування з видавництвами, редакціями газет і журналів про публікацію робіт. 
Посвідчення, характеристики, листи в Міністерства освіти, Академії наук союзних республік про 

працевлаштування. 
Зібрані Писаренком Е. Ю. архівні довідки, виписки з архівних джерел і друкованих видань, газетні 

вирізки з історії суднобудування, розвитку промислових підприємств у м. Херсон, спорудження 
Каховської ГЕС, персоналії суднобудівників.  

Спогади херсонських робітників Зайченка А. І., Тараненка М. К. Біографічна довідка про 
сигнальника мінного загороджувача «Ксенія» Китика І. А. 

Фотографії Херсонської суднобудівної верфі Вадона, заводу ім. Комінтерну та його продукції. 
Фотографії Писаренка Е. Ю. з робітниками заводу ім. Комінтерну, членами шкільного історичного 

гуртка. 
Рецензії на роботи Писаренка Е. Ю. 
Рукопис повісті, листування про розроблення міжнародної мови «панедо», автобіографія лікаря і 

природознавця Писаренка М. С. – дядька Писаренка Е. Ю. 

Опис 18 Бойко Рафаїл Тимофійович (1932-1995), доктор медичних наук, професор 
Справ: 15; 1949-1995 рр. 

Рукописи статей, доповідей з питань гістології, ембріології, ендокринології. Методичні розробки, 
тексти лекцій для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.  

Звіти про наукову і навчальну роботу. Список наукових робіт. 
Рецензія Бойка Р. Т. на програму спецкурсу Сидорович М. М. «Основи молекулярної біології 

клітини. Біотехнологія». 
Листи редакції журналу «Наш современник», кафедри загальної хірургії Українського державного 

медичного університету про співробітництво, можливість практичного застосування сполучення, 
розробленого Бойком Р. Т. 

Зібрані Бойком Р. Т. статті, тези доповідей, словники наукових термінів про функціонування 
головного мозку людини. 

Рецензія Гуревича П. С. на статтю Бойка Р. Т. 

Опис 19 Пентилюк Марія Іванівна (1936), доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч 
науки ітехніки України 
Справ: 23; 1958-1995 рр. 

Рукописи, опубліковані примірники підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, 
статей з питань культури мовлення, стилістики української і російської мов, викладання української 
мови у вищих навчальних закладах, школах і гімназіях. 

Тези доповідей, програми науково-практичних конференцій за участю Пентилюк М. І. 
Копії дипломів про освіту, почесні грамоти, подяки, вітання. 
Групові фотографії Пентилюк М. І. з учасниками конференцій і семінарів. 

Опис 20 Єрьомкін Анатолій Ілліч (1935), доктор педагогічних наук, професор 
Справ: 17; 1956-1995 рр. 

Автореферати, дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата (1968) та доктора (1990) 
педагогічних наук. 

Монографія «Система міжпредметних зв’язків у вищій школі (аспект підготовки вчителя)» (1984), 
колективна монографія «Педагогічні основи індивідуальної учбової діяльності в професійній підготовці 
вчителя» (1995). Рукописи статей, опубліковані методичні рекомендації з питань професійно-
педагогічної направленості у підготовці вчителів. 
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Програми науково-практичних конференцій, семінарів за участю Єрьомкіна А. І. 
Рукописи віршів під псевдонімом Анатолій Замятін. 
Автобіографія, характеристики, партійний квиток. 
Зібрані Єрьомкіним А. І. лекції, статті з педагогіки. 
Рецензії на статті Єрьомкіна А. І. 

Опис 21 Бардачов Юрій Миколайович (1948), ректор Херсонського аціонального технічного 
університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний громадянин м. Херсон 
Справ: 17; 1969-2000 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (1992). 
Опубліковані підручники, навчальні посібники з автоматизації наукових досліджень, окремі розділи в 

яких написані Бардачовим Ю. М.; підручники з вищої математики у співавторстві. 
Проекти програм, відомості про перехід Херсонської області до регульованої ринкової економіки та 

раціонального використання природних ресурсів з помітками і зауваженнями Бардачова Ю. М. (1989-
1990). Доповіді, пропозиції Бардачова Ю. М. як співголови комітету захисту Дніпра (1990-1991). Статті 
в газетах про проблеми Дніпра, екологічний та радіологічний стан в Україні після аварії на ЧАЕС. 

Автобіографія, копії дипломів, особовий листок з обліку кадрів, характеристики, свідоцтва, 
посвідчення. 

Зібрані Бардачовим Ю. М. вирізки з газет, виписки, цитати з питань екології. 

Опис 22 Чугунін Яків Васильович (1902-1981), доктор сільськогосподарських наук 
Справ: 54; 1926-1972 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (1954). 
Книга Чугуніна Я. В. «Непарний шовкопряд» (1958), у співавторстві з Юганової О. М. 

«Фенологічний календар по захисту плодового саду від шкідників і хвороб». 
Доповіді, статті, тези, інструкції, плани, звіти, листування про ентомологію степового лісівництва, 

методи боротьби з хворобами та шкідниками плодових культур, використання авіації для обприскування 
садів і виноградників. Записні книжки. 

Рецензії, відгуки на наукові роботи колег. 
Листи Чугуніну Я. В. від науковців, аспірантів, закордонних вчених біологів. Листування з 

видавництвами про публікацію робіт. 
Автобіографія, характеристики, посвідчення, довідка про роботу на кафедрі зоології Херсонського 

державного педагогічного інституту. 
Відгуки, зауваження вчених агрономів і біологів на наукові роботи Чугуніна Я. В., Юганової О. М. 
Фотографії Чугуніна Я. В., Юганової О. М. 

Опис 23 Юганова Ольга Миколаївна (1902-1981), кандидат сільськогосподарських наук 
Справ: 23; 1929-1957 рр. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (1937). 
Доповіді, статті, інструкції, звіти, листування про методи боротьби з хворобами та шкідниками 

плодових культур і виноградників, апробацію та використання нових препаратів-фунгіцидів. Рецензія на 
дисертацію і брошуру Котляр «Грушевий пильщик». 

Рецензія Петрушова Н. І. на роботу Юганової О. М. «Нафтенат міді як фунгіцид проти хвороб 
плодових культур». 

Опис 24 Казимирчак-Полонська Олена Іванівна (1902-1992), астроном, професор, доктор фізико-
математичних наук 
Справ: 11; 1911-1912, 1940-1961, 1965, 1967-1970, 1980-1997, 2002 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (1950) та доктора (1968) фізико-
математичних наук. 

Наукові статті з астрономії, опубліковані у фахових журналах. 
Програми конференцій за участю Казимирчак-Полонської О. І. у містах Херсон та Ленінград. 
Листи друзям. 
Особова справа викладача Херсонського державного педагогічного інституту. Домова книга з 

записом про проживання Казимирчак-Полонської О. І. в м. Херсон (1949-1965). 
Листи художника Курнакова Г. В. брату Курнакову С. В. 
Стаття учениці Казимирчак-Полонської О. І. – Мерзлякової М. А. 
Фотографії Казимирчак-Полонської О. І. та її сина Сергія. 
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Некролог, статті, програми заходів по вшануванню пам’яті та приурочених до 100-річчя від дня 
народження Казимирчак-Полонської О. І. Свідоцтво Російської Академії наук про присвоєння малій 
планеті імені «Polonskaja». 

Опис 25 Поліщук Євген Павлович (1925-2003), кандидат філософських наук, доцент, ректор 
Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської 
Справ: 21; 1948-2003, 2006 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (1966). 
Брошура «Ідеологія і суспільна психологія» (1971), короткий довідник «Історія культури» (2000), 

довідник «Подвиги героїв і вдячність народна – вічні» (2003). 
Агітаційний плакат про балотування Поліщука Є. П. у народні депутати УРСР (1990). 
Доповідь на засіданні Херсонської обласної ради ветеранів війни та праці (2000). 
Листи Поліщука Є. П. заступнику міністра освіти УРСР Курилу В. М. про покращення роботи 

Херсонського педагогічного інституту; підприємствам, установам і організаціям про проведення лекцій. 
Особова справа, дипломи, грамоти, вітання, у т. ч. з нагоди нагородження орденами СРСР. 
Фотографії Поліщука Є. П. індивідуальні та у групах. 
Некрологи, статті в газетах про Поліщука Є. П. 

Опис 26 Бєляєв Юрій Іванович (1947), кандидат філологічних наук, доцент, ректор Херсонського 
державного університету, Заслужений працівник освіти України 
Справ: 27; 1947-2007 рр. 

Автореферат, текст виступу на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук (1981). Навчальні посібники з синтаксису російської мови (1996, 2001).  

Хрестоматії «Болонський процес», «Навчальний процес у Херсонському державному університеті» у 
співавторстві з Мішуковим О. В. Нариси, доповіді про роботу університету. 

Посвідчення, мандати, запрошення до участі у наукових конференціях. 
Збірка віршів «За кромкой лица» (2003). 
Автобіографія, особова справа працівника Херсонського обкому Компартії України, особовий листок 

з обліку кадрів, дипломи, свідоцтва, посвідчення, грамоти, вітання. 
Фотографія Бєляєва Ю. І. 
Відгуки, нариси, статті про наукову та творчу діяльність Бєляєва Ю. І., бібліографічний покажчик 

його робіт. 

Опис 27 Мішуков Олег Васильович (1963-2011), доктор філологічних наук, професор, ректор 
Херсонського державного університету, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч 
мистецтв України, Почесний громадянин м. Херсон 
Справ: 36; 1963-2013 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (1999). 
Монографії на тему досліджень «Історії русів», російської мемуаристики пер. пол. ХІХ ст.  
Навчально-методичні посібники з теорії і практики ліцейської освіти, історії світової культури і 

театру. Підручник «Історія української літератури ХІХ століття. 70-90-ті роки» (2002). Хрестоматія 
«Європейські студії» (2011). 

Збірники наукових праць під редакцією Мішукова О. В. 
Програми вистав, брошури святкових заходів, режисером-постановником яких був Мішуков О. В. 
Автобіографія, трудова книжка, дипломи, свідоцтва, посвідчення, грамоти. 
Фотографії Мішукова О. В. індивідуальні та у групах. 
Статті про наукову та творчу діяльність Мішукова О. В. 

Ф.Р-4004 Балаш Віктор Григорович (1932), член Спілки художників СРСР, Заслужений художник 
УРСР 
Справ: 6; 1953-1987, 1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1953-1987, 1990 рр. 

Фоторепродукції ескізів, декорацій до спектаклів. Репертуарні плани, виписки з каталогів виставок, 
афіші, проспекти.  

Автобіографія, анкети, довідка-характеристика. 
Листування з колегами про творчу роботу, організацію виставок. Фотографія Балаша В. Г. (1990). 
Статті про Балаша В. Г. 
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Ф.Р-4005 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 
Справ: 28; 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1958-1961 рр. 

Характеристика Каховського району для участі у ВСГВ (1958). 
Звіти про підсумки сівби та збирання врожаю сільгоспкультур, апробацію посівів, розвиток 

садівництва, виноградарства і овочівництва, закладку нових лісосмуг, введення в експлуатацію 
завершених будівництвом об’єктів у підвідомчих господарствах. 

Документи про підсумки соцзмагань. 
Кошториси видатків інспекції, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-4006 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 18; 1958-1960 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1958-1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани колгоспів. Звіти, статистичні звіти про заготівлю сільгосппродукції, 
підсумки сівби, апробацію посівів, розвиток тваринництва. 

Відомості про наявність худоби в господарствах, акти бонітування худоби. 
Списки працівників інспекції. 
Зведені кошториси видатків колгоспів району. 

Ф.Р-4007 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 18; 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 18; 1958-1961 рр. 

Протоколи засідань бригадних рад колгоспів. 
Виробничо-фінансові плани, агротехнічні, зоотехнічні звіти колгоспів. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків сільського господарства.  

Ф.Р-4008 Управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської районної ради 
народних депутатів, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 
Справ: 145; 1969-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 145; 1969-1985 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. Відомості про проведення районної наради передовиків 
сільського господарства. 

Плани розвитку сільського господарства району, заготівлі та продажу державі продукції 
тваринництва. Виробничо-фінансові плани управління та колгоспів. Плани, звіти, статистичні звіти, 
аналізи, відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, племінну роботу, 
роботу механізованих ланок, використання зрошуваних земель, внесення мінеральних добрив, наявність 
і експлуатацію сільгосптехніки.  

Статистичні звіти про наявність і розподіл земельного фонду за категоріями земель, 
землекористувачами та угіддями. 

Відомості бонітування великої рогатої худоби, овець, свиней. 
Плани, титульні списки, відомості про капітальне будівництво, у т. ч. будівництво житла для 

переселенців. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність працівників, з праці і зарплати. Кошториси 

видатків управління, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів, радгоспів про фінансово-господарську 
діяльність. 
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Ф.Р-4009 Краєзнавці Херсонщини (ОАФ) 
Справ: 516; 1894, 1896, 1903, 1911, 1919, 1930-2013 рр. 

Опис 1  
Справ: 8; 1962-1987 рр. 

Спогади старожилів м. Херсон Боянжу Г. А. «Моє життя, моя школа»; Векслера Й. «Херсон і його 
жителі»; Ширяєва Л. К. «Мій шлях колекціонера»; Пелех Е. О. про перебування у Херсонському гетто у 
серпні-вересні 1941 року. 

Спогади про працівника Херсонського краєзнавчого музею Щербакова С. А. 
Документи про роботу суднового музею на теплоході «Борис Лавреньов», у т. ч. спогади про Бориса 

Лавреньова та його сім’ю. 
Нарис Насєдкіна Ю. і Голькевич Е. «Херсон. З історії заснування міста». 
Текст лекції-екскурсії «Херсон – місто корабелів». 
Списки Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Заслужених вчителів та працівників 

сільського господарства (1971-1972). 

Опис 2 Насибулін Закір’ян Ідіятович (1925-1995), краєзнавець, керівник Херсонського обласного 
штабу «Пошук» 
Справ: 131; 1941-1944, 1963-1992 рр. 

Статті в газетах про бойовий шлях і особовий склад Дунайської військової флотилії в роки ВВВ. 
Особовий листок по обліку кадрів, посвідчення Насибуліна З. І. 
Архівні довідки, виписки з оперативних зведень Головного штабу ВМФ СРСР про бойові дії 

Червоної Армії і Чорноморського флоту на території Херсонщини в роки ВВВ, дати нацистської 
окупації та звільнення населених пунктів. 

Укладені пошуковцями списки військовослужбовців Червоної Армії і Чорноморського флоту, 
загиблих, померлих від ран і хвороб, безвісно зниклих на Херсонщині в роки ВВВ. 

Списки військових поховань на території Херсонської області (1990). 
Списки нацистських літаків, збитих в перші місяці війни. 
Спогади, статті, автобіографії, біографії, характеристики, фотографії командного складу, ветеранів 

Дунайської військової флотилії; поеми, вірші, оповідання про бойовий шлях флотилії. Фотографії 
зустрічей ветеранів флотилії (1985-1987). 

Схема бойових дій Дунайської військової флотилії у серпні-вересні 1941 року, карти-схеми 
розташування частин Тендрівської бойової ділянки у серпні 1941 року. 

Карти-схеми землекористування районів Херсонської області з позначенням місць боїв, військових 
поховань, колишніх населених пунктів. 

Групові фотографії Насибуліна З. І. 

Опис 3 Іздебський Василь Михайлович (1935), краєзнавець, кандидат біологічних наук 
Справ: 15; 1959-1991 рр. 

Друковане видання довідника «Копитні фауни СРСР» із заміткою Іздебського В. М. (1975). 
Рукописи, публікації статей у періодичній пресі, тези доповідей на наукових конференціях, тексти 

виступів на телебаченні про охорону рідкісних видів фауни Херсонщини, використання лікарських 
рослин, боротьбу з шкідниками сільгоспкультур. 

Рукопис посібника для вчителів біології і ботаніки «Природа Нижнього Дніпра, основні рослинні 
спільноти та заповідники» (1983). 

Договори, листування про публікацію статей. 
Документи про освіту та громадську діяльність, ювілейні адреси, почесні грамоти. 
Фотографії Іздебського В. М. індивідуальні та у групах. 

Опис 4 Зецер Беатриса Юхимівна (1927), краєзнавець 
Справ: 57; [1930-і], 1938, 1941-2004 рр. 

Рукописи нарисів, статей, хронік, виписки з архівних та друкованих джерел з історії Дунайської 
військової флотилії, картотека її особового складу. 

Програми, сценарії, листування про організацію, фотографії турпоходу пошуковців Херсонської 
школи № 53 на Кінбурнську косу, відвідин м. Ізмаїл, відкриття шкільного музею бойової слави 
Дунайської військової флотилії. 

Автобіографія Зецер Б. Ю. 
Листи Зецер Б. Ю. від ветеранів Дунайської військової флотилії та членів їх сімей, істориків про 

бойові дії на території Херсонщини в період ВВВ. 
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Зібрані Зецер Б. Ю. накази, довідки, схеми, листи, списки, біографії, спогади, фотографії моряків 
Дунайської військової флотилії; статті про бойовий шлях та особовий склад флотилії. Фотографії 
зустрічей ветеранів флотилії (1990, 1993). 

Статті про дослідницьку діяльність Зецер Б. Ю. 

Опис 5 Ленау Валерій Миколайович (1938), краєзнавець 
Справ: 9; 1935-1987 рр. 

Статті, опубліковані в періодичній пресі. 
Листи Ленау В. М. від викладачів і випускників Херсонської авіашколи, зібрані ним списки, 

автобіографії, описи бойових подвигів, фотографії випускників Херсонської авіашколи, спогади Героя 
Радянського Союзу Костіна В. М. про навчання. 

Фотографії Ленау В. М. індивідуальні та у групах. 

Опис 6 Вадон Борис Євгенович (1912), краєзнавець 
Справ: 11; 1903, 1911, 1990-1992, 1994-1996 рр. 

Рукопис сімейної хроніки «Французи на півдні Росії» (б/д). Копія генеалогічного дерева Вадонів. 
Спогади про історію сім’ї Вадонів, репресії, перебування у засланні, роботу Вадона Б.Є. після 

звільнення; репресованих херсонських священиків, роботу Херсонського українського музично-
драматичного театру в період нацистської окупації. 

Автобіографія, візитна картка, довідки про реабілітацію. 
Фотографії Вадона Б. Є. індивідуальні та у групах, членів сім’ї. 
Нариси, статті про сім’ю Вадонів. 
Архівні копії довідок про звільнення з роботи, реабілітацію Вадона Є. Є. – батька Вадона Б. Є. 

Опис 7 Ардамацька Тетяна Борисівна (1927), кандидат біологічних наук 
Справ: 10; 1958-1991 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (1963). 
Книга «На пташиних островах» (1989). Статті на тему гніздування окремих популяцій птахів на 

території Чорноморського заповідника, у т. ч. англійською та німецькою. 
Список наукових робіт. 
Автобіографія, дипломи, грамоти. 
Фотографії Ардамацької Т. Б. індивідуальні та у групах. 

Опис 8 Зелінська Лідія Михайлівна (1929), кандидат біологічних наук 
Справ: 6; 1961-1992 рр. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (1964). 
Путівник «Чорноморський заповідник» (1965). Статті на тему дослідження фауни комах 

Чорноморського заповідника. 
Список наукових робіт. 
Автобіографія, диплом, грамоти, посвідчення, мандати. 
Індивідуальні фотографії Зелінської Л. М. 

Опис 9 Оленковський Микола Петрович (1950), археолог, кандидат історичних наук 
Справ: 54; 1955-1999 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (1989). 
Рукопис, друковане видання монографії «Пізній палеоліт і мезоліт Нижнього Дніпра». Рукописи, 

препринти випусків альманаху «Археологічна карта Нижньодніпровського регіону» зі статтями про 
археологічні пам’ятки, у т. ч. у співавторстві з Гаврилюком Н. О., Пустоваловим С. Ж. (1992-1993). 

Рукописи, публікації статей у фахових виданнях та періодичній пресі, тези доповідей на наукових 
конференціях про археологічні дослідження та пам’ятки України, збереження історичної спадщини, 
перебування відомих осіб на Херсонщині. 

Список наукових робіт. 
Документи про громадсько-політичну діяльність Оленковського М. П. 
Листи Оленковському М. П. від колег про археологічні дослідження, наукову діяльність. 
Посвідчення, грамоти Оленковського М. П. 
Фотографії Оленковського М. П. індивідуальні та у групах, у т. ч. під час розкопок у Новотроїцькому 

і Чаплинському районах Херсонської області. 
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Опис 10 Паншин Костянтин Юрійович (1912-1997), краєзнавець 
Справ: 48; 1894, 1896, 1920, 1930-1931, 1940-1945, 1952-1994 рр. 

Нариси, статті, доповіді, тексти лекцій про бойові дії на території Херсонщини в період ВВВ, 
визволення Болгарії і Словаччини. 

Тексти міжобласних автомобільних екскурсій на території УРСР. 
Методичні розробки, конспекти уроків, нариси, статті про досвід роботи вчителя російської мови і 

літератури. 
Листи Паншину К. Ю. від учасників ВВВ зі спогадами про бойові дії, підготовку публікацій з історії 

війни, складання карт-схем військових плацдармів, збирання фотографій однополчан. 
Листи від видавництв і редакцій газет про публікацію робіт. 
Листи від Болгарського Національного парку-музею «Шипка», болгарських письменників 

Андонова В., Пенчевої Б., членів болгарського клубу інтернаціональної дружби «Червоні маки» 
ім. Антона Іванова про перебіг російсько-турецької війни 1877-1878 років, Другої світової війни на 
території Болгарії. 

Накази, характеристики, посвідчення, довідки, почесні грамоти, вітання. 
Зібрані Паншиним К. Ю. спогади, нариси, довідки, карти, схеми, фотографії, статті в газетах про 

бойові дії на території Херсонщини в період ВВВ. 
Фотографії Паншина К. Ю. індивідуальні та у групах, у т. ч. із ветеранами ВВВ. 
Статті про Паншина К. Ю. Відгуки читачів на колективну книгу «Полум’я над степом». 
Особисті документи батька Паншина К. Ю. – Паншина Ю. Ф., та батькової дружини Паншиної М. С. 

Опис 12 Ратнер Ізраїль Давидович (1919-1993), краєзнавець 
Справ: 56; 1949-1993 рр. 

Нариси, статті, альбоми з газетними вирізками статей Ратнера І. Д. про археологічні епохи та 
історичні події на території Херсонщини, найдавніший план м. Ольвія. 

Нариси Ратнера І. Д. про населені пункти Херсонської області для тому «Історії міст і сіл Української 
РСР» (1971). Звіти, довідки про роботу над томом, зауваження на нариси інших авторів як члена 
редколегії тому. 

Варіанти рукописів, друковані видання «Довідника з археології України. Херсонська область» (1979), 
путівника «Херсон. Вулиці пам’ятають» у співавторстві з Костюк Л. І. та Раковичем В. Ф. (1981), 
коротких довідників «Старожитності Херсонщини» у співавторстві з Костюком Л. І. (1989), «З історії 
заселення Херсонщини» у співавторстві з Орловою З. С. (1993). 

Описи місць знаходження курганів, паспорти пам’яток історії і археології. 
Листування з видавництвами про публікацію робіт, з директором Миколаївського облдержархіву про 

роботу над виданням «Історії міст і сіл Української РСР». 
Біографія Ратнера І. Д. 

Опис 13 Ємельянов Михайло Андрійович (1923-2014), архівіст, краєзнавець, колекціонер, бібліофіл 
Справ: 105; 1919, 1943-2013 рр. 

Рукописи, верстки, друковані видання книг «Доля колекціонера» (2006), «Сорок років служіння книзі 
(з історії Херсонського міського клубу книголюбів «Кобзар». 1966-2006)» (2007), «Вогненні роки 
Херсонщини» (2010) та ін. 

Книги, брошури, у роботі над якими брав участь Ємельянов М. А., у т. ч. «Екслібриси херсонських 
книголюбів» у співпраці з Бистровим В. А. (1965) 

Альбом з газетними вирізками статей Ємельянова М. А. (1944). Статті морально-етичного, військово-
патріотичного та агітаційно-пропагандистського характеру, краєзнавчі статті про видатних людей, 
будівлі і вулиці м. Херсон, опубліковані в періодичній пресі.  

Методичні розробки, доповіді про пропагандистську роботу, зокрема, Херсонського гарнізонного 
Будинку офіцерів (1950-і), події ВВВ (2003-2004). 

Нариси про відомих людей для енциклопедії «Херсонці» (2000-2002). 
Нариси, доповіді про роботу очолюваного Ємельяновим М. А. Херсонського міського клубу 

любителів книги «Кобзар». 
Запрошення, тексти виступів, коментарі до експонатів книжкових виставок за участю 

Ємельянова М. А. 
Рецензії на наукові роботи Голобородька Ю. К., Якупова Н. М. 
Листування, акт приймання-передавання книги Лермонтова М. Ю. «Герой нашого часу» 1941 року 

видання у Державний музей історії Ленінграда (1964-1966). 
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Листи Ємельянова М. А. до органів державної влади та міського самоврядування в м. Херсон про 
передачу в дарунок місту колекції книг «Пушкініана», публікацію книги про клуб «Кобзар». 

Листи Ємельянову М. А. від бібліофілів та колекціонерів СРСР, України, РРФСР. 
Автобіографії, копії дипломів, витяги з наказів, службова характеристика, членські квитки, мандати. 

Копії орденських книжок та посвідчення про нагрудний знак «Відмінник архівної справи», почесні 
грамоти, дипломи, подяки, адреси, вітання, запрошення. 

Щоденник (1944). Спогади «Книга в моєму житті» (2004), «Незабутні зустрічі. Спогади про 
Г. В. Курнакова» (2006). Статті-спогади про Голобородька Ю. К., Горностаєва Є. В., 
Завгороднього В. П., Косорукову Т. Г. та ін. 

Фотографії Ємельянова М. А. індивідуальні та у групах. 
Статті про службову, пропагандистську, бібліофільську, виставкову діяльність Ємельянова М. А. 

Бібліографічний покажчик робіт Ємельянова М. А. та літератури про нього (2008). 
Зібрані Ємельяновим М. А. радянські плакати, поштові картки польової пошти періоду ВВВ; 

фотографії будівель старовинної аптеки Міллера в м. Херсон, партархіву Херсонського обкому 
Компартії України; відомих відвідувачів Херсонського гарнізонного Будинку офіцерів, у т. ч. 
Видригана З. П., Федорова О. Ф.; документи про життєвий та творчий шлях журналістки, ветерана війни 
і праці Чижиченко (Коноваленко) Н. М. 

Опис 14 Авдальян Михайло Мелконович (1921-1989), краєзнавець 
Справ: 6; 1963-1991 рр. 

Статті в газетах про виникнення топонімів на Півдні України, історію м. Херсон. 
Особова справа в. о. доцента кафедри історії КПРС і наукового комунізму Херсонського державного 

педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. 

Ф.Р-4010 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської районної 
ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 
Справ: 37; 1958-1961, 1963 рр. 

Опис 1 
Справ: 37; 1958-1961, 1963 рр. 

Рішення, розпорядження Великолепетиського райвиконкому про відведення земельних ділянок. 
Виробничо-фінансові плани. Земельні звіти. Відомості про розвиток садівництва, виноградарства, 

овочівництва, заготівлю овочевої продукції. 
Протоколи, акти перевірок внутрішньогосподарського землевпорядкування колгоспів, присадибних 

ділянок колгоспників. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність інспекції та 

підвідомчих господарств. 

Ф.Р-4011 Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Херсонської 
обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 361; 1970-1985, 1990-1998, 2000-2012, 2014 рр. 

Опис 1 
Справ: 235; 1970-1985 рр. 

Накази Міністерств заготівель СРСР і УРСР, Головного держінспектора.  
Протоколи засідань технічної ради. 
Плани роботи, закупівель сільгосппродукції, листування з Міністерством заготівель УРСР про 

виконання планів закупівель, збільшення виробництва та покращення якості сільгосппродукції, 
контрактацію зернових та інших культур. 

Звіти районних інспекцій про заготівлю продукції рослинництва і тваринництва. Аналізи, відомості 
про якість продукції. 

Штатні розписи, плани з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів. Документи про проведення соцзмагань. 

Опис 2 
Справ: 42; 1990-1998 рр. 

Положення про обласну державну інспекцію по заготівлі і якості сільгосппродукції (1990). 
Накази начальника. Протоколи засідань ради держінспекторів. 
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Довідки про результати контролю за правильністю приймання сільгосппродукції від 
сільгосппідприємств та розрахунків з ними. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Ліквідаційний баланс (1998). 

Опис 3 
Справ: 84; 2000-2012, 2014 рр. 

Накази начальника. Протоколи нарад. 
Плани роботи. Документи по контролю за якістю продтоварів, з питань формуування ресурсів 

продзерна. Зведені інформації про декларування зерна. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Ліквідаційний баланс (2014). 

Ф.Р-4012 Відділ цін Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 765; 1970-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 765; 1970-1998 рр. 

Положення про відділ (1972). 
Плани, звіти про роботу відділу, громадських комісій з контролю за цінами. Аналізи, доповіді, 

довідки, відомості, листування з Державним комітетом УРСР по цінах з питань ціноутворення. 
Розрахунки, прейскуранти, технічні умови, довідки про економічне обґрунтування, встановлення і 

застосування оптових і роздрібних цін на товари та послуги. 
Документи про комплексні перевірки застосування цін і дотримання правил торгівлі. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. 
Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Ф.Р-4013 Херсонський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 108; 1969-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 108; 1969-1980 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань педагогічної ради, методичного об’єднання, циклових комісій. 
Плани, звіти про навчально-виховну роботу. 
Протоколи, списки, звіти про проведення спортивних змагань, здачу комплексу ГПО. 
Кошториси видатків, штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань місцевкому. 

Ф.Р-4014 Виробничо-торговельне підприємство «Херсонхліб» Територіального виробничого 
об’єднання хлібопекарської промисловості, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 413; 1979-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 413; 1979-1996 рр. 

Накази генерального директора. Протоколи засідань ради з якості продукції. 
Техпромфінплани, звіти, статистичні звіти, довідки про випуск і собівартість продукції, використання 

сировини, наявність і використання виробничих потужностей, з праці і зарплати. 
Плани, звіти, відомості про охорону навколишнього середовища, раціональне використання водних 

ресурсів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про чисельність, склад і рух кадрів, кошториси видатків, зведені 

звіти, звіти про фінансово-господарську діяльність Херсонського хлібокомбінату, хлібозаводів № 1, 2, 3 
м. Херсон, Бериславського, Генічеського, Новокаховського хлібозаводів. 

Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. 
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Ф.Р-4015 Колекція документів політичних і громадських діячів Херсонщини (ОАФ) 
Справ: 283; 1923, 1934-1941, 1945-2015 рр. 

Опис 1 Коновченко Аграфена Михайлівна, голова Херсонської обласної ради профспілок 
Справ: 4; 1923, 1934-1941, 1950-1967 рр. 

Свідоцтва, мандати, посвідчення, почесні грамоти, вітання, фотографії Коновченко А. М. 
Стаття про Коновченко А. М. 

Опис 2 Мозговий Іван Олексійович (1927-2005), перший секретар Херсонського обкому Компартії 
України 
Справ: 107; 1972-1980 рр. 

Тексти доповідей, виступів на XXIV, XXV з’їздах Компартії України, засіданнях пленумів Політбюро 
ЦК, Херсонського обкому Компартії України, активах районних і міських парторганізацій, нарадах 
керівників підприємств, установ і організацій області та м. Херсон, профспілкових і комсомольських 
конференціях, зборах працівників сільського господарства, будівництва і транспорту, студентських 
зльотах. 

Звіт про розвиток області на засіданні пленуму ЦК Компартії України (1979). 
Публікації в газетах, тексти виступів на радіо і телебаченні господарської та партійно-

пропагандистської тематики. 
Фотографія Мозгового І. О. з Гиренком А. М. (1977). 

Опис 3 Барильник Тимофій Григорович (1909-1987), голова виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради депутатів трудящих 
Справ: 12; 1940, 1945-1989 рр. 

Зброшуровані у книгу статті, газетні публікації, тексти виступів на радіо. 
Диплом, військовий білет, депутатські посвідчення, мандати делегата партійних з’їздів і конференцій, 

документи про нагородження орденами і медалями. 
Фотографії Барильника Т. Г. індивідуальні та у групах. 
Добірка ювілейних випусків газет. 

Опис 4 Лебідь Віктор Олександрович (1955), заступник голови Херсонської обласної державної 
адміністрації 
Справ: 159; 1984-2015 рр. 

Розпорядження, програми, плани заходів по організації робочих поїздок перших осіб держави по 
Херсонській області, підготовці і проведенню свят, урочистих заходів. 

Аналізи, довідки про соціально-економічну, суспільно-політичну, релігійну ситуацію в області, 
діяльність обласних організацій політичних партій. 

Протоколи засідань, довідки про роботу комісії з питань гуманітарної допомоги при 
облдержадміністрації (1999-2004). 

Документи про роз’яснення серед населення, обговорення в області основних положень проекту 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (2003). 

Списки кандидатів у народні депутати України (1998, 2002), зведені відомості, довідки про вибори 
депутатів усіх рівнів по області (2002). Повідомлення, подання, списки, листування про реєстрацію 
ініціативних груп з проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (2005-2006). 

Тези виступів, листування про роботу державного архіву Херсонської області. 
Концепція, методичні рекомендації, план підготовки, фрагменти рукопису іміджевого видання до 70-

річчя утворення Херсонської області (2013).  
Статті в газетах (у т. ч. під псевдонімами), тези виступів про соціально-економічний розвиток 

Херсонської області, історико-краєзнавчої тематики. 
Конспекти уроків з історії України, лекцій з курсу історії Росії, плани семінарських занять. 
Документи про діяльність на посаді секретаря Херсонської обласної організації СДПУ(о) (2002-2011). 
Фотографії Лебедя В. О. індивідуальна та групові. 

Опис 5 Старк Борис Георгійович (1906-1996), протоієрей, церковний діяч 
Справ: 1; 1965, 1970 рр. 

Фотографії Старка Б. Г. та його сім’ї, листівка Гладковій П. 
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Ф.Р-4016 Херсонський будівельно-монтажний трест «Херсонводбуд» Міністерства меліорації і 
водного господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 700; 1969-1984 рр. 

Опис 1 
Справ: 630; 1969-1984 рр. 

Накази, постанови Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Головного управління по 
іригації і будівництву радгоспів на Півдні України. 

Накази, розпорядження управляючого. Протоколи засідань технічної ради. 
Плани, звіти, статистичні звіти про виконання і собівартість підрядних будівельно-монтажних робіт, 

введення в дію виробничих потужностей, основних фондів і капітальних вкладень тресту, підвідомчих 
будівельно-монтажних управлінь, автотранспортних контор, пересувних механізованих колон. 
Статистичні звіти, довідки про механізацію будівельних робіт, впровадження нової техніки, винаходів і 
рацпропозицій, наявність і роботу техніки і автотранспорту.  

Плани, протоколи, довідки про будівництво зрошувальних і рисових систем, гідромеліоративне 
покращення земель. Акти приймання в експлуатацію об’єктів Інгулецької, Краснознам’янської 
зрошувальних систем, Північно-Кримського каналу. 

Аналізи господарської діяльності. Плани, звіти, довідки про економію будматеріалів і ресурсів, 
проведення громадських оглядів якості робіт, стан економічної освіти. Довідки про склад бетонів і 
розчинів. 

Документи про проведення соцзмагань, нагородження передовиків виробництва. 
Списки, відомості про керівний склад тресту. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці, кошториси видатків управління тресту, дитсадків і ясел. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність тресту, підвідомчих будівельно-монтажних управлінь, 

автотранспортних контор, пересувних механізованих колон, Брилівської і Херсонської автобаз, 
Брилівського заводу залізобетонних виробів, пансіонату «Хвиля». 

Опис 2 Об’єднаний будівельний комітет профспілки робітників і службовців сільського 
господарства і заготівель 
Справ: 70; 1970-1984 рр. 

Протоколи, профспілкових конференцій, зборів тресту, підвідомчих організацій. 
Протоколи засідань пленумів, президії об’єднаного будкому, будкомів підвідомчих організацій. 
Звіти, акти перевірки виконання колективних договорів. 
Документи про проведення соцзмагань, характеристики передовиків, нагороджених знаком «Ударник 

комуністичної праці». 
Відомості, довідки про роботу шкіл комуністичної праці. 
Звіти про розгляд трудових спорів. 

Ф.Р-4017 Виконавчий комітет Костромської сільської ради депутатів трудящих, с. Костромка 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 16; 1944-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 16; 1944-1953 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому. Плани, звіти про роботу. 
Бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-4018 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове 
Великоолександрівського району Херсонської області 
Справ: 6; 1958-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 6; 1958-1959 рр. 

Протоколи сесій, засідань постійних комісій, виконкому. 
План роботи, соціалістичні зобов’язання на 1958 рік. 
Бюджет на 1958 рік. 
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Ф.Р-4019 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
Справ: 576; 1969-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 576; 1969-1985 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань технічної ради, районних нарад-семінарів працівників 
сільського господарства. 

Доповіді про виконання планових завдань, підсумки роботи управління. 
Положення, рішення, протоколи засідань ради колгоспів району. 
Плани розвитку сільського господарства району, виробництва і заготівлі сільгосппродукції. 

Виробничо-фінансові плани колгоспів, радгоспів. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, довідки, 
відомості про підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток тваринництва, бджолярства, садівництва, 
виноградарства, баштанництва, селекційно-племінну роботу, механізацію тваринницьких ферм, 
проведення агромеліоративних робіт, використання зрошуваних земель, стан полезахисних смуг, 
внесення мінеральних добрив, створення багаторічних пасовиськ, наявність і експлуатацію 
сільгосптехніки, впровадження передових технологій і рацпропозицій у виробництво. Відомості 
бонітування великої рогатої худоби, свиней. 

Плани, відомості про капітальне будівництво, довідки про введення в експлуатацію зрошуваних 
площ Каховської зрошувальної системи. 

Звіти про роботу Чаплинської районної станції захисту рослин, правління науково-технічного 
товариства. 

Довідки про економічний стан господарств. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Списки керівників, спеціалістів господарств, передовиків сільського господарства, кандидатів на 

участь у ВДНГ СРСР. Списки, доповіді, відомості про проведення районних зборів представників 
колгоспів щодо підготовки до ІІІ Всесоюзного з’їзду колгоспників.  

Штатні розписи управління і колгоспів, плани з праці, довідки про підготовку і підвищення 
кваліфікації кадрів, склад спеціалістів. Кошториси видатків управління, звіти про їх виконання. Звіти 
колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4020 Херсонський обласний військовий комісаріат Червонопрапорного Одеського військового 
округу, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 20; 1944-1986 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1944-1986 рр. 

Накази військового комісара (1946-1986), начальника гарнізону (1952). 
Карти з позначенням місць поховань військовослужбовців, загиблих у роки ВВВ (1944-1945). 

Ф.Р-4021 Херсонський обласний відділ Українського товариства глухих, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 163; 1966-1987 рр. 

Опис 1 
Справ: 163; 1966-1987 рр. 

Постанови президії правління Українського товариства глухих про роботу Херсонського відділу. 
Стенограми, протоколи звітно-виборчих конференцій, міжрайонних зльотів, засідань пленумів і 

президії, зборів первинних організацій. Розпорядження голови. 
Плани, звіти, статистичні звіти про навчально-виховну, спортивно-масову, культурно-масову роботу 

обласного, районних відділів, первинних організацій товариства. Відомості про роботу обласної 
спортивної федерації глухих, стан художньої самодіяльності, профорієнтацію учнів інтернату для 
глухих.  

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків, звіти про фінансово-

господарську діяльність. 
Колективні договори. 
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Ф.Р-4022 Бучинські 
Справ: 25; 1899-1988 рр. 

Опис 1 Бучинська (уродж. Самар) Людмила Максимівна (1932), кандидат економічних наук, доцент 
Справ: 12; 1899-1987 рр. 

Автореферат, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1960) 
Методичні рекомендації, статті, тези доповідей про організацію праці в колгоспах. 
Дипломна робота «Агротехніка високих врожаїв соняшника в посушливому степу України». 
Автобіографія, посвідчення, трудові книжки, почесні грамоти, фотографії. 
Зібрані Бучинською Л. М. документи про діяльність земського статистика Арнольда В. Ф. 

Опис 2 Бучинський Володимир Ілліч (1932), лікар-судмедексперт 
Справ: 8; 1955-1984 рр. 

Методичні рекомендації, аналізи, звіти, статті, тексти виступів на радіо з практики роботи судово-
медичної експертизи. Список наукових робіт. 

Щоденник субординатора Бучинського В. І. 
Пам’ятна ювілейна адреса. 
Документи про колекціонерську діяльність Бучинського В. І. 

Опис 3 Самар Максим Петрович (1905), зоотехнік, директор навчально-дослідного господарства 
Херсонського сільськогосподарського інституту 
Справ: 5; 1942-1945, 1954-1965 рр. 

Звіти, таблиці, фотографії з науково-дослідної роботи по схрещуванню червоної степової та 
чорнорябої порід великої рогатої худоби (1956). 

Листи Самаря М. П. з фронту до рідних. 
Особисті документи. 

Ф.Р-4023 Сухопаров Сергій Михайлович (1956), літературознавець, краєзнавець 
Справ: 47; 1978-1992 рр. 

Опис 1 
Справ: 47; 1978-1992 рр. 

Рукописи, публікації нарисів, статей у періодичній пресі, тексти лекцій, інтерв’ю, виступів на 
телебаченні про творчість Брянського О. (Саші Красного), Куліша М. Г., Маяковського В. В., 
Пастернака Б. Л., Хлєбнікова В. В., херсонських авангардистів Бурлюка М. Д., Кручоних О. Є. та ін., 
роботу Херсонських обласних музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша та театру ляльок. 

Вступні слова, коментарі Сухопарова С. М. до літературних творів Войновича В. М., Кручоних О. Є., 
досліджень Орлової З. С., Сильванського С. О., Чиркова О. П. 

Огляд херсонських газет дорадянського періоду (1991). 
Переклади з російської творів Айгі Г. М., Бурлюка М. Д., спогадів Шкловського В. Б. 
Рецензія на книгу Геллера М. Я. «Сьомий секретар. Блиск і ницість Михайла Горбачова». 
Програми наукових конференцій, вечорів за участю Сухопарова С. М. 
Підготовлені Сухопаровим С. М. тексти конференції «Політична ситуація на Херсонщині після 

серпня 1991 року» (1992). 
Листування з редакціями газет про публікацію робіт. 
Автобіографія. 
Зібрані Сухопаровим С. М. літературознавчі статті, буклети, переклади, плакати, ілюстрації. 
Фотографії Сухопарова С. М. індивідуальні та у групах, у т. ч. із Войновичем В. М., на похоронах 

Шкловського В. Б., Юткевича С. Й. 

Ф.Р-4024 Листи громадян в редакції газет та комітет по телебаченню і радіомовленню 
Херсонської обласної ради народних депутатів 
Справ: 72; 1983-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 72; 1983-1990 рр. 

Листи громадсько-політичного, соціально-правового, побутового характеру в редакції обласних і 
районних газет, Херсонський обласний комітет по телебаченню і радіомовленню, що містять, зокрема, 
спогади про події та учасників Громадянської, Великої Вітчизняної, радянсько-афганської воєн; 
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відомості про історію та роботу підприємств, установ і організацій Херсонської області; твори 
херсонських поетів і письменників; листи про необхідність реабілітації та увічнення пам’яті жертв 
сталінських репресій, охорону навколишнього середовища, збереження і реставрацію пам’ятників 
архітектури; скарги на комунально-побутове обслуговування, представників влади й керівників; відгуки 
на статті і передачі.  

Ф.Р-4025 Колекція документів художників Херсонщини 
Справ: 17; 1954-1992 рр. 

Опис 1 Загороднюк Федір Іванович (1922), художник, член Спілки художників України 
Справ: 17; 1954-1992 рр. 

Вирізки з газет з репродукціями картин, малюнків, ескізів, ліногравюри. 
Каталоги, списки, витяги з протоколів, акти передачі й даріння робіт.  
Листування біографічного характеру, про організацію виставок, продаж робіт. 
Автобіографія, довідки, характеристики, почесні грамоти, подяки, вітання, запрошення. 
Опубліковані в газетах спогади, у т. ч. про участь у ВВВ. 
Фотографії Загороднюка Ф. І. індивідуальні та у групах. 
Творча біографія, відгуки на роботи, радіонарис, статті про Загороднюка Ф. І. 

Ф.Р-4026 Херсонська обласна рада Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 25; 1985-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 25; 1985-1991 рр. 

Стенограма установчої конференції, протоколи засідань пленумів, правління. 
Плакати, методичні рекомендації про проведення вечорів антиалкогольної спрямованості, боротьбу з 

пияцтвом, утвердження здорового способу життя; буклети про організацію молодіжного дозвілля. 
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
Протоколи профспілкових зборів. 

Ф.Р-4027 Херсонський державний текстильний технікум Міністерства освіти України, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 202; 1956-1997 рр. 

Опис 1 
Справ: 202; 1956-1997 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради, циклових комісій. 
Плани, звіти про роботу технікуму, державної кваліфікаційної комісії. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Відомості про навчально-матеріальну 

базу. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 
Витяг з наказу Міністерства освіти України про ліквідацію технікуму, ліквідаційний баланс (1997). 

Ф.Р-4029 Херсонське обласне відділення Українського фонду культури, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 20; 1987-1990 рр. 

Опис 1 
Справ: 20; 1987-1990 рр. 

Протоколи установчої конференції, І організаційного пленуму (1987), засідань президії правління.  
Накази голови. 
Листування з правлінням Українського фонду культури про проведення краєзнавчої та 

пропагандистської роботи, повернення художніх цінностей з-за кордону, увічнення пам’яті діячів науки 
і культури, пов’язаних з Херсонщиною, дні Володимира Висоцького в області. 

План, кошторис, оголошення про проведення першого благодійного вечора-концерту «Весняні 
посмішки» на користь Фонду культури УРСР; відомості про надходження одноразових внесків (1988). 



 266 

Витяги з протоколів, статті в газетах, листування про створення і роботу товариств та клубів, 
перейменування вулиць м. Херсон, репресії на Херсонщині у 1930-1950-і роки. Відомості про створення 
Пушкінського товариства (1990). 

Списки унікальних історичних територій Херсонської області (1990). 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-4032 Документи артистів 
Справ: 94; 1935-1996 рр. 

Опис 1 Варжало Тадеуш Мечиславович, Заслужений артист РРФСР 
Справ: 27; 1946-1993 рр. 

Тексти ролей, зіграних Варжалом Т. М. в Брянському, Криворізькому, Омському, Херсонському 
театрах ляльок, з помітками і малюнками. Репертуарні плани, списки ролей та постанов Варжала Т. М., 
ескізи та креслення ляльок, декорацій, афіші, програми вистав. 

Афіші, буклет, вітання з нагоди святкування 30- та 50-річчя творчої діяльності. 
Автобіографічні записи, посвідчення, членські білети, мандати, документи про нагороди, дипломи, 

грамоти. 
Листування з дочками, іншими адресатами про творчу діяльність. 
Фотографії, мальовані портрети Варжала Т. М. 
Публікації в газетах про творчу діяльність Варжала Т. М. 

Опис 2 Шумаріна (Юрковець) Тамара Аркадіївна, Заслужена артистка України 
Справ: 13; 1971-1994 рр. 

Тексти ролей, зіграних Шумаріною Т. А. в Херсонському обласному театрі ляльок, фотографії сцен із 
вистав, афіші. 

Автобіографія, посвідчення актриси, документи про акторську та режисерську діяльність 
Шумариної Т. А., дипломи, почесні грамоти. 

Стенгазети, листівки до 40-річчя з дня народження та 20-річчя творчої діяльності. Дарчі написи 
Віцина Г. М., артистів Херсонського обласного театру ляльок на фотографії, театральній афіші. 

Фотографії Шумаріної Т. А. індивідуальні та у групах. 
Публікації в газетах про творчу діяльність Шумаріної Т. А. 

Опис 3 Литвиненко Леонід Андрійович, Народний артист УРСР; Литвиненко Нінель Максимівна, 
Заслужена артистка УРСР, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора 
Справ: 54; 1935-1996 рр. 

Тексти ролей, зіграних Литвиненком Л. А. та Литвиненко Н. М. в Олександрівському, 
Тернопільському та Херсонському українських музично-драматичних театрах, з помітками. Програми 
вистав з автографами акторів та режисерів. 

Гастрольний репертуар, театральні афіші, статті, сценарій телепередачі про творчий шлях 
Литвиненко Н. М. 

Автобіографії, атестат, диплом, посвідчення, грамоти, подяки, вітання Литвиненків Л. А. та Н. М. 
Афіші, запрошення, вітальні адреси з нагоди святкування 50- та 60-тирічних ювілеїв з дня 

народження, 25- та 30-річчя творчої діяльності Литвиненка Л. А. 
Вірші, пісні, фельєтони, п’єси, оповідання, інтермедії, куплети, фронтовий фольклор та ін., зібрані 

Литвиненком Л. А. для концертів. 
Фотографії Литвиненка Л. А. і Литвиненко Н. М. індивідуальні. 

Ф.Р-4033 Управління Служби безпеки України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 7236; 1919-1999 рр. 

Опис 1 
Справ: 1479; 1942-1969 рр. 

Фільтраційні справи на громадян, що перебували на роботах у Німеччині під час ВВВ. 

Опис 2 
Справ: 69; 1944-1952 рр. 

Фільтраційні картки на громадян, що перебували на роботах у Німеччині під час ВВВ. 
Картки на військовополонених; громадян, що мешкали за кордоном. 
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Опис 3 
Справ: 1000; 1929-1965 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 4 
Справ: 1000; 1929-1989 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 5 
Справ: 1000; 1929-1989 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 6 
Справ: 1000; 1929-1989 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 7 
Справ: 1000; 1929-1989 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 8 
Справ: 487; 1920-1990 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Опис 9 
Справ: 201; 1919-1999 рр. 

Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб. 

Ф.Р-4034 Херсонське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 207; 1975-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 207; 1975-1985 рр. 

Накази генерального директора, директора комбінату. 
Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад, засідань комісії з проведення громадського 

огляду «Економіка має бути економною». 
Плани комплексного соціально-економічного розвитку, виробництва продукції, звіти про освоєння 

виробничих потужностей, виконання норм витрачання сировини та матеріалів. Статистичні звіти про 
використання обладнання. Довідки, відомості про удосконалення управління виробництвом і 
технологій, збільшення асортименту, покращення якості продукції, механізацію трудомістких процесів, 
стан раціоналізаторської роботи. 

Статистичні звіти про роботу з кадрами, з праці. 
Фінансові плани, звіти про виробничо-фінансову діяльність об’єднання та підвідомчих підприємств. 

Ф.Р-4035 Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Херсонська меблева фабрика», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 290; 1964-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 290; 1964-1994 рр. 

Накази директора. 
Протоколи засідань ради трудового колективу. 
Техпромфінплани. 
Штатні розписи, звіти, статистичні звіти з праці і зарплати. 
Фінансові плани, кошториси видатків Херсонської меблевої фабрики, звіти про фінансово-

господарську діяльність Херсонської, Новокаховської меблевих фабрик. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, спільних засідань ради орендарів та профкому. 

Колективні договори. Документи про проведення соцзмагань. 
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Ф.Р-4036 Державне підприємство по газопостачанню і газифікації «Херсонгаз» Українського 
республіканського об’єднання по газопостачанню і газифікації «Укргаз», м. Херсон Херсонської 
області 
Справ: 433; 1975-1994 рр. 

Опис 1 
Справ: 433; 1975-1994 рр. 

Накази, розпорядження начальника. 
Протоколи засідань ради директорів, учбово-методичної ради, нарад з охорони праці. 
Плани соціально-економічного розвитку об’єднання. Плани, звіти, статистичні звіти, довідки, 

відомості підприємства, районних і міжрайонних виробничих об’єднань, підвідомчих підприємств і 
установ про виконання основних виробничих показників, використання зрідженого газу, експлуатацію 
газобалонного господарства, побутове обслуговування населення, роботу газових мереж, виконання 
плану прибутку, впровадження нової техніки, автоматизацію та механізацію виробничих процесів, 
чисельність працівників. Довідки про собівартість і реалізацію газу. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Плани, звіти, статистичні звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, охорону праці, нещасні випадки на 

виробництві. 
Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність підприємства, районних і 

міжрайонних виробничих управлінь. 
Протоколи профспілкових конференцій, зборів, засідань профкому. Колективні договори. 

Ф.Р-4037 Херсонське підприємство електричних мереж виробничого енергетичного об’єднання 
«Одесаенерго» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 94; 1976-1981 рр. 

Опис 1 
Справ: 94; 1976-1981 рр. 

Накази, розпорядження директора 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани соціального розвитку підприємства. Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, відомості про 

виконання основних виробничих показників, собівартість продукції, роботу електростанцій, 
впровадження нової техніки, надання шефської допомоги колгоспам і радгоспам. 

Плани, статистичні звіти про капітальне будівництво. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Звіт про підсумки Всесоюзного огляду ефективності використання сировини, матеріалів, паливно-

енергетичних ресурсів. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 
Протоколи профспілкових конференцій, засідань профкому. Кошториси прибутків і видатків, 

фінансові звіти профкому. 

Ф.Р-4038 Херсонський обласний театр ляльок управління культури виконавчого комітету 
Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 158; 1970-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 158; 1970-1988 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР. 
Накази директора, розпорядження головного режисера. 
Протоколи загальних зборів, виробничих нарад, засідань художньої ради. 
Плани роботи художньої ради, ідейно-виховної роботи, учбово-творчої роботи, виїзних спектаклів. 

репертуарні плани. Звіти, статистичні звіти про діяльність театру, культурно-шефську роботу, 
обслуговування сільського населення, проведення Всесоюзного тижня «Театр – дітям і юнацтву», 
виконання плану прибутку. 

Сценарії, статті, рецензії, анотації, афіші, списки вистав. 
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Відомості про участь у конкурсній виставці художників театрів ляльок, виховання творчої молоді, 
зустрічі з передовиками виробництва, діяльність агітаційного театру «Кругозір», шефську та методичну 
роботу з міськими і сільськими будинками культури. 

Статут експериментального театру-студії. 
Штатні розписи, довідки про роботу з кадрами. 
Фінансові плани, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, звіти про роботу. Колективні договори. 

Документи про проведення соцзмагань. Кошториси прибутків і видатків, фінансові звіти. 

Ф.Р-4039 Південно-Український науковий центр агрохімічного обслуговування сільського 
господарства Міністерства сільського господарства України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 114; 1974-1993 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1974-1993 рр. 

Накази завідувача. 
Програми, тематичні плани науково-дослідних та методичних робіт, звіти, довідки про їх виконання. 
Штатні розписи. Плани фінансування, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. 

Опис 2 
Справ: 30; 1975-1992 рр. 

Звіти про науково-дослідну роботу. 

Ф.Р-4040 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський завод «Прилад» Міністерства 
промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 127; 1976-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 127; 1976-1995 рр. 

Накази директора. 
Плани розвитку виробництва, звіти про їх виконання.  
Штатні розписи, плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи профспілкових конференцій, засідань профкому. 

Ф.Р-4041 Херсонський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і 
пропаганди Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 105; 1974-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 105; 1974-1985 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань експертної ради. 
Плани, звіти, довідки, інформації про роботу центру і регіональної громадської ради з науково-

технічної пропаганди, участь в оглядах і конкурсах, впровадження технічних нововведень, видавничу 
діяльність. 

Тексти радіопередач, газетні вирізки зі статтями працівників.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-4042 Херсонська обласна організація Спілки журналістів УРСР, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 44; 1972-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 44; 1972-1988 рр. 

Статут Спілки.  
Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань бюро.  
Звіти про роботу обласних газет, первинних журналістських організацій; документи про участь у 

семінарах, конкурсах, оглядах. Рукописи випусків інформаційного агентства «Херсонщина». 
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Ф. 4043 Фонд комунального майна виконавчого комітету Херсонської міської ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 225; 1992-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 97; 1992-1995 рр. 

Положення про фонд. 
Накази, розпорядження голови. 
Рішення, розпорядження про приватизацію, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти 

оцінки майна державних комунальних підприємств. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Опис 2 
Справ: 128; 1992-1995 рр. 

Розпорядження, протоколи, довідки, заяви підприємств різних форм власності про участь в аукціонах 
з приватизації об’єктів комунальної власності. 

Ф.Р-4044 Голобородьки, родинний фонд 
Справ: 333; 1953-2014 рр. 

Опис 1 Голобородько Юрій Костянтинович, письменник 
Справ: 95; 1953-2007 рр. 

Рукописи з авторською правкою роману «Великий лиман» (1981), повістей, історико-краєзнавчих 
нарисів про Херсонщину, нарисів про будівництво Каховської зрошувальної системи, херсонців – Героїв 
Радянського Союзу, про Італію; новел, оповідань, мініатюр. 

Твори Голобородька Ю. К., опубліковані в газетах і журналах. 
Листи від видавництв, редакцій газет і журналів про публікацію творів. 
Автобіографія, диплом, мандат, вітальні адреси, листівки з нагоди 70-річчя. 
Ілюстрації художниці Толстих Н. В. до повісті «Літо в Буркутах». 
Статті про творчість, рецензії, відгуки, анотації творів Голобородька Ю. К. 

Опис 2 Голобородько Євдокія Петрівна, професор, доктор педагогічних наук 
Справ: 105; 1956-1996 рр. 

Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук, 
дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук (1991).  

Рукописи, верстки з авторською правкою підручників, посібників, методичних рекомендацій з 
вивчення російської та української мов.  

Опубліковані підручники, посібники Голобородько Є. П. та у співавторстві.  
Документи про отримання гранту на підручник «Русский язык. Пробный учебник для 9 класса школ с 

русским языком обучения» (1994-1995). 
Статті, брошури, тексти лекцій, конспекти занять з методики викладання та філологічної тематики. 
Документи про наукову роботу Голобородько Є. П. як члена-кореспондента Академії педагогічних 

наук України.  
Відгуки, рецензії на автореферати дисертацій. 
Документи про участь Голобородько Є. П. в експериментальній перевірці в школах проекту нових 

програм з української та російської мов. 
Переклад Голобородько Є. П. підручника Хвостова В. Н. «Філософія». 
Листи від Науково-дослідного інституту педагогіки Академії наук СРСР, Міністерства освіти УРСР, 

Американського біографічного інституту, видавництв, редакцій, навчальних закладів, колег-вчених про 
участь у засіданнях вчених рад, публікацію статей та підручників Голобородько Є. П. 

Атестати, посвідчення, дипломи про присвоєння Голобородько Є. П. наукових ступенів, вчених 
звань. 

Записні книжки, вірші Голобородько Є. П., вітання зі святами, присвоєнням наукових ступенів, 
вчених звань. 

Статті про життя і творчість, рецензії, відгуки, анотації підручників, докторської дисертації 
Голобородько Є. П. 
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Опис 3 Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор 
Справ: 133; 1961-2014 рр. 

Автореферати, дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата (1990) і доктора (1997) 
філологічних наук (1997). Монографія «Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша» (1997). 
Колективна монографія «Поетика Яра Славутича» (1999). 

Наукові, публіцистичні статті про творчість українських і російських письменників та поетів, у т. ч. 
Загребельного П. А., Кичинського А. І., Куліша М. Г., Лавреньова Б. А., Марущака А. П., Можаєва Б. А., 
Нечуя-Левицького І. С., Толстого Л. М., Федюка Т. О., Фоміна Є. П., Чернявського М. Ф., 
Яновського Ю. І. 

Тези доповідей і повідомлень на наукових та науково-практичних конференціях. 
Рецензії на навчальні та методичні посібники. 
Список публікацій Голобородька Я. Ю. 
Свідоцтво про народження, автобіографія, атестати, дипломи кандидата і доктора наук, дійсного 

члена Академії педагогічних і соціальних наук Російської Федерації, лауреата премії журналу 
«Сучасність», дійсного члена Міжнародної Слов’янської Академії освіти ім. А. Я. Коменського; 
грамоти, партквиток Голобородька Я. Ю. Вітання Голобородька Я. Ю. з нагоди 40-річчя. 

Дарчі написи Голобородьку Я. Ю. на титулах книг, брошур від науковців та літераторів, у т. ч. 
Боянжу М. О., Кичинського А. І., Ковальова В. П., Марущака А. П. 

Фотографії Голобородька Я. Ю. індивідуальні та у групах з рідними, колегами, студентами, 
херсонськими письменниками. 

Статті в газетах та журналах про наукову діяльність Голобородька Я. Ю., про членів сім’ї. 

Ф.Р-4045 Колекція фотодокументів і документів С. В. Макарова 
Справ: 205; 1911-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; [поч. ХХ ст.] 

Позитиви фотодокументів початку ХХ ст.: фотопортрети роботи херсонських фотографів 
Бернштейна В. С., Браїловського М. Е., Вінкерта Б. Ф., Волковіра Б. І., Герінгера К. К., Гершкевича О. І., 
Гескіса В. М., Глоцера М. Л., Гуторовича С. Д., Златкіна І. Я., Ісаковича Е.С., Коффа Л. Г., 
Можаровського Г. В., Раппепорта Л. М., Тираспольського Н.Л. та ін., бериславського фотографа 
Блохіна Г. Є., скадовського фотографа Корчемного З. С. 

Опис 2 
Справ: 69; 1911-1953 рр. 

Позитиви фотодокументів невідомих херсонських фотографів: портрети групові та індивідуальні, 
сюжетні фотографії викладачів, класних дам, гімназисток Олександро-Мар’їнської гімназії, гімназій 
Алексєєвої та Тюльпанової Г. В. у м. Херсон, Бериславської гімназії (поч. ХХ ст.); викладачів, студентів, 
випускників Херсонського дорожньо-механічного технікуму (1930-і); викладачів, студентів 
Херсонського сільськогосподарського училища; вчителів, учнів шкіл № 5 і № 13 м. Херсон; працівників 
дитбудинку-колектора; випускників медичних курсів Червоного Хреста та ін. 

Ф.Р-4046 Управління сільського господарства виконавчого комітету Білозерської районної ради 
народних депутатів, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 56; 1970-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 56; 1970-1985 рр. 

Накази начальника. 
Статистичні звіти про підсумки сівби і збір зернових і зернобобових культур, виробництво продуктів 

тваринництва.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-4047 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Облагрохім», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 381; 1979-2006 рр. 

Опис 1 
Справ: 352; 1979-1997 рр. 

Накази, рішення, протоколи зборів трудових колективів про створення Херсонського обласного 
виробничого об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія» 
(1979), обласної виробничої асоціації по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства 
«Родючість» (1991), обласного державного підприємства по агрохімічному обслуговуванню 
«Облагрохім» (1995). Положення про «Сільгоспхімію», статут «Облагрохіму». 

Накази голови, генерального директора. 
Протоколи засідань техніко-економічної ради, ради голів, балансової комісії. 
Комплексні плани розвитку агрохімічної служби області. 
Зведені плани, звіти, аналізи виробничо-фінансової діяльності, роботи автотранспорту, собівартості 

механізованих робіт, продуктивності праці і середньої зарплати, статистичні звіти про реалізацію 
товарів і послуг. Довідки про заходи з підвищення родючості ґрунтів, застосування добрив і 
отрутохімікатів у господарствах. 

Зведені плани соціально-економічного розвитку, з праці, статистичні звіти про чисельність, склад і 
рух кадрів.  

Плани, звіти про капітальне будівництво, акти приймання об’єктів в експлуатацію. 
Виробничо-фінансові плани, плани соціально-економічного розвитку, звіти районних об’єднань, 

Каховської профілактично-регламентної станції про фінансово-господарську діяльність. Розподільчі 
баланси районних об’єднань (1979). 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

Опис 2 ВАТ «Облагрохім» 
Справ: 29; 1998-2006 рр. 

Статут ВАТ (1998). 
Накази голови правління, протоколи засідань ради акціонерів. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи засідань ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс (2006). 

Ф.Р-4048 Управління сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної 
ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 198; 1948, 1950-1958, 1970-1980 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1948, 1950-1958 рр. 

Плани землекористування. 
Звіти, доповіді про розвиток тваринництва, облік племінної худоби.  
Штатні розписи, звіти про виконання кошторисів видатків. 

Опис 2 
Справ: 188; 1970-1988 рр. 

Накази начальника.  
Плани розвитку сільського господарства району, заготівлі і продажу сільгосппродукції державі. 

Основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів. Звіти, статистичні звіти про підсумки сівби 
та збирання врожаю, виробництво і закупівлю сільгосппродукції, внесення мінеральних добрив, 
впровадження у виробництво наукової організації праці, водовикористання. Документи про роботу 
механізованих ланок з вирощування сільгоспкультур. 

Звіти про розподіл земель за категоріями, угіддями та землекористувачами. Структура посівних площ 
району. 

Плани, звіти про капітальне будівництво. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління та підвідомчих установ, звіти про їх виконання. 

Звіти, аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспів.  
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Ф.Р-4049 Херсонська обласна рада миру, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 174; 1970-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 174; 1970-1995 рр. 

Постанова, рішення, статут, довідки про створення Херсонського обласного комітету, міської та 
районних комісій сприяння Радянському фонду миру (1970-1971). 

Протоколи засідань пленумів, президії комітету, бюро комісії сприяння Радянському фонду миру, 
звітно-виборчих конференцій районних комісій. 

Накази, розпорядження голови. 
Плани, звіти, відомості, листування про роботу обласного комітету, міських і районних комісій, груп 

сприяння. Довідки, відомості про роботу серед сільського населення, участь молоді в антивоєнних 
акціях, інтернаціональну роботу учбового вітрильного судна «Товариш» (1978), діяльність груп юних 
патріотів з Карантинного острова (м. Херсон). 

Звернення, резолюції мітингів, відкриті листи, відомості про збір підписів на підтримку 
Стокгольмської відозви Всесвітньої Ради миру про припинення гонки озброєнь (1976), проведення 
Тижня солідарності з народом Чилі (1980), протести проти розміщення ракет США в Європі (1983), 
солідарність з жертвами ядерного бомбардування в містах Хіросіма і Нагасакі (Японія) (1985), участь у 
Всесвітній антивоєнній акції «Хвиля миру» (1989). 

Методичні рекомендації, тексти лекцій, плани, програми науково-практичних конференцій, 
семінарів, зльотів, уроків, зустрічей громадськості з учасниками Круїзів миру по Дніпру, перебування в 
м. Херсон делегації з міста-побратима Кент (США) (1989). 

Списки загиблих і померлих Героїв Радянського Союзу, зарахованих почесними членами трудових 
колективів. 

Відомості про надходження грошових внесків у Радянський, Український фонди миру. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансову діяльність.  

Ф.Р-4050 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Генічеської районної 
ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 
Справ: 140; 1962-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 140; 1962-1969 рр. 

Протоколи засідань технічної ради, нарад спеціалістів колгоспів. 
Плани розвитку сільського господарства району. Виробничо-фінансові плани колгоспів, економічні 

характеристики господарств.  
Документи про проведення соцзмагань. 
Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4051 Генічеське районне агропромислове об’єднання (РАПО), м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 
Справ: 308; 1970-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 308; 1970-1985 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань ради РАПО, технічної ради.  
Плани розвитку колгоспів і радгоспів, соціального розвитку господарств, підвищення плодючості 

ґрунтів. Виробничо-фінансові плани колгоспів. Відомості про хід концентрації та поглиблення 
спеціалізації сільгоспвиробництва у господарствах району, у т. ч. на базі міжколгоспного кооперування. 
Документи про проведення соцзмагань. 

Економічна характеристика Генічеського району, документи про місцеві особливості розвитку 
сільського господарства. Наукові розробки організації зеленого конвеєру, виробництва зерна, 
ґрунтозахисної системи землеробства. 

Довідка Генічеської дослідної станції ВНДІ кукурудзи про елементи погоди, запаси вологи у ґрунті 
та склад озимих і ярових культур (1979). 

Документи про організацію радгоспу-заводу «Азовський» (1976). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому.  
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Ф.Р-4052 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної ради 
депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 
Справ: 46; 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1958-1961 рр. 

Протоколи засідань технічної ради. 
Плани розвитку сільського господарства району. Плани, звіти про підсумки сівби та збирання 

врожаю, розвиток тваринництва, бджільництва, шовківництва і виноградарства, наявність садів і 
виноградників; відомості про стан озимих культур. Розрахунки виконання планів здачі державі 
продуктів тваринництва. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, звіт про рух спеціалістів. Кошториси видатків, звіти про їх виконання. 

Ф.Р-4053 Агропромисловий комітет Державного агропромислового комітету УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 507; 1986-1988 рр. 

Опис 1 
Справ: 507; 1986-1988 рр. 

Загальний відділ 
Постанови, протоколи засідань колегії, комітету. Накази, розпорядження голови. 
Підвідділ у справах колгоспів 

Протоколи обласної конференції колгоспів, засідань ради колгоспів. Постанови президії ради 
колгоспів. 

Довідки про розвиток підсобних господарств. 
Відділ планування економіки та міжгалузевих зв’язків  
Підвідділ планування та економіки сільськогосподарського виробництва 

Плани розвитку сільського господарства області. Зведені плани розвитку сільського господарства 
колгоспів і радгоспів області, зведені промислово-фінансові плани обласного об’єднання м’ясної 
промисловості. 

Відомості про основні показники виробничо-фінансової діяльності підприємств та організацій 
агропрому. 

Підвідділ зведеного плану, планування та економіки переробних підприємств та галузей 
обслуговування 

Плани економічного і соціального розвитку, зведені плани виробництва продукції. Плани, звіти, 
статистичні звіти про виробництво продукції харчової, виноробної, консервної промисловості; 
виробництво та собівартість промислової продукції в радгоспах; виробництво товарів народного 
вжитку. Відомості про основні показники виробничо-фінансової діяльності підприємств та організацій 
агропрому. 

Документи про перехід підприємств харчової промисловості на нові методи господарювання. 
Довідки, списки продукції, представленої на ВДНГ СРСР. 
Соціалістичні зобов’язання. 
Відділ праці та зарплати 

Плани, зведені плани, статистичні звіти з праці. 
Відомості про економічну ефективність сільгоспвиробництва у колгоспах і радгоспах. 
Штатні розписи, кошториси видатків обласного управління харчової промисловості, об’єднання 

«Сільгоспхімія», РАПО, радгоспів, роздрібно-торговельних підприємств. 
Кошториси граничних асигнувань.  
Відділ виробництва, заготівель та переробки продукції землеробства 
Підвідділ з виробництва і заготівлі зерна, олійних культур та загальних питань землеробства 

Агротехнічні, статистичні звіти, відомості про врожайність, вирощування культур за інтенсивною 
технологією. 

Підвідділ з виробництва і заготівлі насіння зернових, олійних та технічних культур, багаторічних 
трав 

Агротехнічні звіти, відомості про врожайність, виробництво і заготівлю насіння кукурудзи, 
багаторічних трав, зернобобових, зернових культур; виробництво та реалізацію елітного насіння; 
передову репродукцію озимих культур у науково-дослідних господарствах. 
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Підвідділ ефективного використання зрошуваних земель та експертизи проектів зрошення 
Структура посівних площ на зрошуваних землях. Звіти, статистичні звіти, зведені аналізи 

використання зрошуваних земель, виробництва продукції на них. 
Відомості про реконструкцію, акти приймання в експлуатацію об’єктів зрошувальної системи. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Підвідділ з виробництва кормів 

Плани виробництва кормів. Документи про проведення соцзмагань. 
Відділ плодоовочевого господарства, виноробства та картоплі 
Підвідділ з виробництва і заготівлі овоче-баштанних культур та картоплі 

План, аналіз виробництва і продажу овоче-баштанних культур та картоплі, відомості про закладку їх 
на тривале зберігання. 

Підвідділ з виробництва, заготівлі, переробки та збуту винограду, плодів та розсадництва 
Плани, статистичні звіти про розвиток багаторічних насаджень, виноградарства, садівництва, 

ягідництва. 
Відділ з виробництва, заготівлі та переробки продуктів тваринництва  

Відомості про передовиків сільського господарства. 
Підвідділ з переробки кормів та виробництва кормових добавок 

Статистичні звіти, довідки про використання комбікормів, звіти про якість білково-вітамінних 
добавок на комбікормових заводах. 

Ветеринарний відділ 
Звіти, статистичні звіти, відомості про наявність та потребу ветеринарних спеціалістів.  
Відділ впровадження науки, науково-технічного прогресу, нової техніки та соцзмагань 

Зведені плани економічного та соціального розвитку, плани, звіти про впровадження науково-
технічних досягнень. Листування з РАПО про галузі сільгоспвиробництва, які потребують науково-
методичної допомоги. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Відділ охорони праці і техніки безпеки 

Протоколи засідань комісії з попереджень травматизму та покращення умов праці. 
Статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки. 
Відділ кадрів 

Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Фінансовий відділ 

Зведені та погосподарські виробничо-фінансові плани РАПО, колгоспів, радгоспів, комбікормових 
заводів, підприємств молочної промисловості, роздрібно-торговельних, автотранспортних підприємств. 

Плани фінансування капітальних вкладень.  
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність промислових підприємств.  
Документи про ліквідацію об’єднання харчової промисловості, установ і підприємств. 
Підвідділ у справах колгоспів 

Протоколи засідань ради колгоспів. 
Профспілковий комітет 

Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому, статистичні звіти про роботу. 

Ф.Р-4054 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської 
районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 
Справ: 71; 1965-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 71; 1965-1969 рр.  

Накази начальника. Протоколи засідань технічної ради. 
Плани розвитку сільського господарства району. Основні показники, виробничо-фінансові плани 

колгоспів. Плани проведення сільгоспробіт, звіти про підсумки сівби та збирання врожаю, виробництво 
продукції тваринництва. Довідка про впровадження передового досвіду з вирощування кукурудзи. 

Звіти про наявність і розподіл земельного фонду по категоріях земель, землекористувачах і угіддях, 
ділянок під будівництво господарських об’єктів. Документи з інвентаризації земель господарств району. 
Документи про відведення земельної ділянки Херсонському облміжколгоспбуду під будівництво 
асфальтобетонного заводу за рахунок землекористування колгоспу ім. Шевченка. 
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План Горностаївського району (1966). 
Списки передовиків сільського господарства, нагороджених урядовими нагородами. 
Кошториси видатків управління і підвідомчих організацій, звіти про їх виконання. Звіти колгоспів 

про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4055 Херсонський обласний центр професійної орієнтації населення Республіканського центру 
зайнятості Міністерства праці України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 67; 1988-1997 рр. 

Опис 1 
Справ: 67; 1988-1997 рр. 

Наказ Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань про організацію Херсонського обласного 
центру профорієнтації молоді (1988). 

Накази директора. Протоколи засідань методичної ради.  
Звіти, довідки, аналітичні записки, тексти виступів у ЗМІ про роботу центру, надання 

профорієнтаційних послуг населенню. Підсумки соціологічних досліджень про професії, яким надає 
перевагу молодь. 

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

Ліквідаційний баланс (1997). 

Ф.Р-4056 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської 
районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 
Справ: 134; 1962-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 134; 1962-1969 рр. 

Накази начальника. Протоколи засідань технічної ради, балансової комісії. 
Плани розвитку сільського господарства району, продажу державі основних видів сільгосппродукції. 

Зведені та погосподарські основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, 
аналізи, відомості про розвиток рослинництва і тваринництва, будівництво зрошувальних ділянок, 
перехід до сівозміни, підсумки сівби, внесення мінеральних добрив, інвентаризацію садів і 
виноградників. 

Структура посівних площ району. Державна книга реєстрації землекористування. Статистичні звіти 
про наявність і розподіл сільгоспугідь. 

Звіти про виконання планів капітального будівництва, у т. ч. житла для переселенців. 
Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління і підвідомчих організацій, звіти про їх виконання. 

Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4057 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Мелітопольського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Мелітополь 
Генічеського повіту Запорізької губернії 
Справ: 22; 1920-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 22; 1920-1922 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розлучення, смерть. 

Ф. 4060 Херсонське обласне правління комерційного банку «Херсон», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 15; 1992-1995 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1992-1995 рр. 

Документи про створення і ліквідацію банку, ліквідаційний баланс.  
Накази голови правління.  
Книги реєстрації відкритих особових рахунків.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
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Ф. 4061 Херсонський обласний центр організації професійного навчання незайнятого населення 
Державної служби зайнятості Республіканського центру зайнятості Міністерства праці України, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 46; 1992-1996 рр. 

Опис 1 
Справ: 46; 1992-1996 рр. 

Лист Міністерства праці України про створення центру (1992).  
Накази директора. Протоколи засідань методичної ради.  
Звіти, довідки, відомості обласного, районних і міських центрів зайнятості про профнавчання, 

підвищення кваліфікації, перепідготовку незайнятого населення. Аналіз виконання програми зайнятості 
в розрізі районів. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Ліквідаційний баланс (1996). 

Ф.Р-4062 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 
Справ: 83; 1967-1969 рр. 

Опис 1 
Справ: 83; 1967-1969 рр. 

Зведені та погосподарські основні показники, виробничо-фінансові плани колгоспів. Плани, звіти, 
аналізи, відомості про виробництво, заготівлю і продаж державі основних видів сільгосппродукції. 
Агротехнічні, зоотехнічні звіти. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків управління і підвідомчих організацій, звіти про їх виконання. 

Звіти колгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4063 Управління сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної 
ради народних депутатів, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 
Справ: 409; 1970-1985 рр. 

Опис 1 
Справ: 409; 1970-1985 рр. 

Накази начальника. Постанови, протоколи засідань технічної ради, ради колгоспів. 
Плани розвитку сільського господарства району, впровадження прогресивних технологій у 

сільгоспвиробництво. Зведені та погосподарські основні показники, виробничо-фінансові плани. Звіти, 
статистичні звіти про наявність і розподіл земельного фонду по категоріях, землекористувачах та 
угіддях, інвентаризацію солонцевих та зрошуваних земель. Довідки про покращення правової роботи в 
народному господарстві, використання коштів у сільському господарстві, збільшення виробництва і 
заготівлі сільгосппродукції, будівництво житла для переселенців. 

Документи про проведення соцзмагань. 
Проекти внутрішньогосподарського землевпорядкування колгоспів «Аврора», «Батьківщина», 

«Дружба», «Комуніст», «Перемога», «Росія». 
Штатні розписи, кошториси видатків управління і підвідомчих організацій, звіти про їх виконання. 

Звіти колгоспів і радгоспів про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4064 Спеціалізований трест рисосіючих радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 456; 1969-1983 рр. 

Опис 1 
Справ: 456; 1969-1983 рр. 

Накази директора. Протоколи засідань технічної ради, бюро економічного аналізу. 
Плани розвитку народного господарства району.  
Основні показники, виробничо-фінансові плани, економічні аналізи діяльності тресту та радгоспів 

Голопристанського, Каланчацького, Скадовського районів. Агротехнічні, зоотехнічні звіти, статистичні 
звіти про впровадження і освоєння сівозміни, підсумки сівби, виробництво продуктів тваринництва. 
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Звіти про механізацію тваринницьких ферм, наявність техніки та обладнання, роботу механізованих 
ланок, впровадження досягнень науки та передового досвіду в радгоспах тресту, надходження і 
впровадження винаходів та рацпропозицій. Довідки про підсумки Всесоюзного громадського огляду 
використання резервів виробництва та режиму економії в радгоспах.  

Плани, титульні списки, звіти про капітальне будівництво. 
Документи про проведення соцзмагань. Списки передовиків сільського господарства, нагороджених 

медаллю «Ветеран праці», почесними знаками. 
Відомості про склад керівників і спеціалістів в радгоспах.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність тресту та радгоспів Голопристанського, Каланчацького, 

Скадовського районів. 
Протоколи засідань, кошториси видатків, фінансові звіти місцевкому профспілки. 

Ф. 4066 Представництво Фонду державного майна України в м. Херсоні регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 175; 1994-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 175; 1994-1998 рр. 

Наказ про створення, положення про Представництво (1994). 
Відділ обліку майна та загальних питань 

Накази, розпорядження начальника. 
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Відділ приватизації і орендних відносин 

Накази, акти, протоколи, договори купівлі-продажу про приватизацію державних комунальних 
об’єктів. 

Статистичні звіти про приватизацію державного майна та майна підприємств, організацій, установ. 
Заяви, декларації учасників, договори, інформаційні бюлетені про проведення аукціонів, комерційних 

конкурсів. 

Ф. 4067 Херсонська обласна державна адміністрація, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 285; 1992-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 285; 1992-1998 рр. 

Укази Президента України та довідки, інформації про їх виконання в області, у т. ч. про призначення 
і звільнення Представників у Херсонській області; створення Азово-Сиваського національного 
природного парку (1993); присвоєння почесних і спеціальних звань. 

Розпорядження Президента України про призначення перших заступників голів 
облдержадміністрації, проведення культурних заходів, відзначення річниць. 

Постанови Верховної Ради України про обрання та звільнення суддів. 
Постанови, декрети, розпорядження Кабінету Міністрів України та довідки, інформації про їх 

виконання в області, у т. ч. про виключення Катерининського собору м. Херсон із переліку пам’яток 
архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям; присвоєння 
імені Ф. Е. Фальц-Фейна Біосферному заповіднику «Асканія-Нова»; проведення агротехнічних заходів; 
надання допомоги потерпілим від посухи господарствам; підготовку до Олімпійських ігор; про 
фінансування будівництва; реконструкцію Херсонського консервного комбінату; виробництво лікеро-
горілчаних виробів на Скадовській харчовій фабриці. 

Розпорядження Представника Президента України в Херсонській області, голови 
облдержадміністрації. Протоколи засідань колегії. Переліки розпоряджень, рішень 
облдержадміністрації. 

Пропозиції до проектів Законів України, національних і державних програм. 
Індикативні плани економічного та соціального розвитку області. 
Пропозиції, плани заходів, програми, звіти, аналізи, розрахунки, довідки, листування про політичний 

та соціально-економічний стан, роботу підприємств промисловості та інфраструктури, установ 
соціальної сфери, приватизацію і комерціалізацію підприємств та житлового фонду, газифікацію 
області, самозабезпечення будматеріалами, розвиток сільського господарства, створення і розвиток 
фермерських господарств, меліоративне будівництво, охорону навколишнього середовища, боротьбу зі 
злочинністю, ліквідацію заборгованості по виплатах зарплат і пенсій, контроль за цінами, соціальний 
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захист малозабезпечених, оздоровлення дітей, встановлення зовнішньоекономічних і культурних 
зв’язків, діяльність наукових установ, релігійних і громадських організацій, підготовку видання 
«Реабілітовані історією», охорону пам’яток історії і культури. 

Депутатські запити, листування про їх розгляд. 
Довідки про стиль та методи роботи райдержадміністрацій. 
Експрес-інформації про події суспільно-політичного життя області. 
Положення про міжбанківську кредитну координаційну раду (1993). 
Звіти про роботу обласної комісії у справах неповнолітніх. 
Рішення, протоколи, клопотання, довідки, листування про видачу посвідчень до медалей «За 

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», нагородження медалями «Ветеран праці», 
«За врятування потопаючих». 

Штатні розписи, кошториси видатків апарату, відділів з питань оборонної і мобілізаційної роботи, у 
справах релігій, служби у справах неповнолітніх, дитячого оздоровчого табору ім. Ю. О. Гагаріна, звіти 
про їх виконання. 

Протоколи засідань профкому. 

Ф.Р-4068 Чорноморсько-Дніпровська басейнова державна інспекція Української державної інспекції 
Регістру та безпеки судноплавства (Держфлотнагляду України), м. Херсон Херсонської області 
Справ: 41; 1982-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 41; 1982-1998 рр. 

Накази начальника. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Постанова Кабінету Міністрів України про ліквідацію інспекції (1998). 

Ф.Р-4069 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ) 
Справ: 1039; 1919-1937 рр. 

Опис 1 Білозерський район 
Справ: 88; 1921-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 2 Великоолександрівський район 
Справ: 85; 1923-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 3 Генічеський район 
Справ: 146; 1921-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 4 Горностаївський район 
Справ: 42; 1919-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 5 Іванівський район 
Справ: 95; 1922-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 6 Каховський район 
Справ: 83; 1923-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 7 Нижньосірогозький район 
Справ: 159; 1921-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 8 Олешківський, з 1928 р. Цюрупинський район 
Справ: 41; 1922-1930, 1934-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 
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Опис 9 Бериславський район 
Справ: 23; 1920-1933 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 10 Голопристанський район 
Справ: 33; 1924-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 11 Качкаровський район 
Справ: 27; 1922, 1924-1936 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 12 Новотроїцький район 
Справ: 108; 1921-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 13 Скадовський район 
Справ: 54; 1921-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 14 Великолепетиський район 
Справ: 38; 1921-1935, 1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 15 Високопільський район 
Справ: 5; 1935-1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Опис 16 Чаплинський район 
Справ: 11; 1935, 1937 рр. 

Книги записів актів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть по сільрадах району. 

Ф. 4070 Херсонський обласний фонд охорони праці Херсонської обласної державної адміністрації, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 28; 1994-2001 рр. 

Опис 1 
Справ: 28; 1994-2001 рр. 

Розпорядження Представника Президента України по Херсонській області, положення про фонд. 
Протоколи засідань ради. 

Накази начальника відділу, директора виконавчої дирекції, звіти про формування та використання 
коштів фонду. 

Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Ф. 4071 Документи по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів 
місцевих рад, Всеукраїнських референдумів (ОАФ) 
Справ: 2272; 1991, 1993-1994, 1997-2000, 2004-2012, 2014 рр. 

Опис 1 Документи по виборах Президента України 
Справ: 242; 1991, 1994, 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010, 2014 рр. 

Постанови ЦВК України про створення і склад ТВК. 
Протоколи засідань окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, підсумки голосування. 
Відомості про роботу дільничних комісій, їх склад, чисельність виборців, зареєстрованих 

спостерігачів.  
Програми кандидатів, передвиборна агітаційна продукція. 
Штатні розписи, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 1-ос 
Справ: 56; 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010, 2014 рр. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій і залученим, винагороди по ОВК. 
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Опис 2 Документи по виборах народних депутатів України 
Справ: 836; 1993-1994, 1997-1998, 2002, 2005-2007, 2012, 2014 рр. 

Протоколи засідань окружних, дільничних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, підсумки 
голосування. 

Передвиборна агітаційна продукція. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про їх виконання. Акти, довідки, доручення на 

використання виборчих фондів. 

Опис 2-ос 
Справ: 145; 1997-1998, 2002, 2006-2007, 2012, 2014 рр. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій, залученим, винагороди по ОВК. 

Опис 3 Документи Всеукраїнських референдумів 1991 та 2000 років 
Справ: 13; 1990-1991, 2000 рр. 

Відомості про утворення виборчих округів та дільниць, протоколи семінарів-нарад про організацію 
проведення виборів Президента України та Всеукраїнського референдуму (1991). 

Протоколи засідань окружних та дільничних виборчих комісій про результати голосування. 
Відомості про кількість дільниць, склад дільничних комісій (2000). 
Кошторис видатків на підготовку та проведення референдуму (2000). 

Опис 3-ос 
Справ: 7; 2000 р. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій, залученим, винагороди по ОВК. 

Опис 4 Документи територіальних виборчих комісій по виборах депутатів обласної ради 
Справ: 230; 2005-2006, 2010 рр. 

Рішення сесії Херсонської обласної ради про формування ТВК (2005). 
Протоколи засідань обласної, міських, районних ТВК про підрахунок голосів та підсумки 

голосування. 
Свідоцтва про реєстрацію, угоди про утворення виборчих блоків, списків. Передвиборна агітаційна 

продукція. 
Підписні листи, заяви осіб про згоду балотуватися; автобіографії, фотографії, декларації про майно та 

доходи кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних округах та представників до ТВК. 
Подання, заяви про реєстрацію офіційних спостерігачів.  

Штатні розписи. Плани асигнувань, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 4-ос 
Справ: 7; 2006, 2010 рр. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій, залученим, винагороди по ТВК. 

Опис 5 Документи міської, районних, селищних у м. Херсоні комісій по виборах депутатів міських, 
районних, селищних рад, міського та селищних голів, м. Херсон 
Справ: 688; 2006, 2008, 2010-2012, 2014 рр. 

Протоколи засідань Херсонської міської, Дніпровської, Комсомольської і Суворовської районних у 
м. Херсон, Антонівської селищної Дніпровського району, Комишанської селищної Комсомольського 
району, Степанівської селищної Суворовського району м. Херсон територіальних, дільничних виборчих 
комісій про підсумки голосування і результати виборів. 

Постанови, протоколи засідань Новокаховської і Таврійської міських, Райської селищної виборчих 
комісій про підготовку і проведення виборів, підсумки голосування і результати виборів (2010-2011). 

Свідоцтва про реєстрацію, угоди про утворення виборчих блоків, списків. Передвиборна агітаційна 
продукція. 

Підписні листи, заяви осіб про згоду балотуватися; автобіографії, фотографії, декларації про майно та 
доходи кандидатів. Подання, заяви про реєстрацію довірених осіб, офіційних спостерігачів.  

Штатні розписи. Плани асигнувань, кошториси видатків, фінансові звіти. 

Опис 5-ос 
Справ: 52; 2006, 2008, 2010-2012, 2014 рр. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій і залученим, винагороди по виборчих 
комісіях. 
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Опис 6 Окружна виборча комісія ТВО № 184 по позачергових виборах народних депутатів України, 
м. Херсон 
Справ: 25; 2007 р. 

Установчі документи, протоколи засідань ОВК про утворення дільничних виборчих комісій, 
реєстрацію офіційних спостерігачів від політичних партій, блоків, організацій.  

Протоколи засідань дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів та підсумки голосування. 
Передвиборна агітаційна продукція. 
Кошторис видатків, фінансові звіти, акти перевірок використання коштів. 

Опис 6-ос Окружна виборча комісія ТВО № 184 з позачергових виборів народних депутатів України, 
м. Херсон 
Справ: 8; 2007 р. 

Відомості нарахування та видачі зарплати членам комісій і залученим, винагороди по ОВК ТВО 
№ 184. 

Ф.Р-4073 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський ремонтно-механічний завод», м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 296; 1966-2002 рр. 

Опис 1 
Справ: 258; 1966-1994 рр. 

Накази, розпорядження директора Херсонського заводу по ремонту будівельних і дорожніх машин, 
Херсонського експериментального ремонтно-механічного заводу. 

Протоколи засідань науково-технічної ради.  
Виробничо-фінансові плани, звіти, аналізи виконання планів.  
Плани капітального будівництва. 
Штатні розписи, статистичні звіти з праці. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Колективні договори. 

Опис 3 
Справ: 38; 1994-2002 рр. 

Статут акціонерного товариства (1994). 
Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань правління, спостережної ради. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4074 Братан Микола Іванович (1934-2010), письменник 
Справ: 138; 1953-2012 рр. 

Опис 1 
Справ: 138; 1953-2012 рр. 

Рукописи, варіанти текстів, друковані видання романів, повістей, п’єс, поем, віршів, перекладів. 
Нарис «Людина і час», стаття «Депутат Таврії» до 70-річчя Олеся Гончара (1978). 
Статті, виступи, доповіді, рецензії Братана М. І., текст інтерв’ю про перебування в Австрії (1972). 
Переклади творів Абрамяна В. Г. з вірменської, Гідаша А. з угорської, Єсеніна С. О., 

Златопольських І. та Я. з російської, Рустама С. з азербайджанської, Шукрулла (Юсупова Ш.) з 
узбецької. 

Листування з українськими, російськими, болгарськими, румунськими та іншими літераторами. 
Листи від представників української діаспори у США, Австралії про літературну та видавничу 
діяльності, привітання із здобуттям Україною незалежності. 

Автобіографія, грамоти, запрошення, привітання, дарчі написи. 
Вірші, оповідання, автобіографії їх авторів, зібрані Братаном М. І. для збірника «Паростки». 
Фотографії Братана М. І. індивідуальні та у групах, портрет олівцем. 
Відгук головного редактора журналу «Дружба народів» Баруздіна С. О. на повість «Дочекались 

весілля». 
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Ф. 4075 Управління майном області Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 
Херсонської області 
Справ: 7; 1996-1998 рр. 

Опис 1 
Справ: 7; 1996-1998 рр. 

Накази начальника. 
Штатні розписи, баланси виконання кошторисів видатків. 

Ф. 4076 Херсонське обласне управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і 
тютюну Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 84; 1998-2001 рр. 

Опис 1 
Справ: 84; 1998-2001 рр. 

Секретар 
Указ Президента України про створення, положення про обласне управління з монополії на 

виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (1998-1999). 
Накази начальника. Рішення обласної постійно діючої міжвідомчої координаційної ради з монополії 

на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
Протоколи засідань конкурсної комісії. 
Відділ контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

Положення про відділ.  
Плани, звіти, довідки про роботу. Акти перевірок якості спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, дотримання правил їх реалізації. 
Відділ фінансово-економічного та юридичного забезпечення 

Положення про відділ.  
Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Колективний договір.  
Ліквідаційний баланс (2001). 

Ф.Р-4077 Орлова Зоря Соломонівна (1927), історик-краєзнавець, почесний член Спілки архівістів 
України 
Справ: 55; 1957-2002 рр. 

Опис 1 
Справ: 55; 1957-2002 рр. 

Статті, тексти лекцій, виступів, екскурсій, радіо- і телепередач з історії заселення Півдня України, 
народницького руху, діяльності земств, подій 1812 і 1905 років, Столипінської аграрної реформи, 
Громадянської та Великої Вітчизняної воєн на Херсонщині, розвитку народної освіти та охорони 
здоров’я, життя та діяльності художників Розвадовського В. К., Брюммера Л. В.  

Тексти циклів радіопередач «Матеріали з історії міста» (до 200-річчя м. Херсон), «Імена, повернуті 
історії» та ін. 

Довідники у співавторстві з Ратнером І. Д. «З історії заселення Херсонщини» (1993), з 
Шинкаренком О. І. «З історії благодійництва на Херсонщині» (2000). 

Нариси, огляди з історії архівного будівництва на Херсонщині. 
Тематичні архівні довідки, ініціативні інформації, повідомлення, огляди, переліки документів з 

історії населених пунктів, установ, підприємств і організацій, визначних подій, життя та діяльності 
видатних особистостей області. 

Службова характеристика, біографічна довідка, автобіографія-спогади Орлової З. С. 
Виписки з архівних документів, друкованих видань, періодичної преси, зібрані Орловою З. С. для 

роботи над темами з історії народницького та революційного руху, благодійництва на Херсонщині, 
діяльності земств, Голодомору 1932-1933 років, розвитку культури, народної освіти та охорони здоров’я, 
перебудови сільського господарства та ін. 

Перелік фондів центральних архівів СРСР, що містять відомості з історії Херсонської області. 
Групові фотографії Орлової З. С. з працівниками та відвідувачами читального залу держархіву 

Херсонської області. 



 284 

Статті Карпової А. В. в газеті «Наддніпрянська правда», Хмельницької Л. А. в альманасі «Константи» 
про Орлову З. С. 

Ф.Р-4078 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Цюрупинської районної ради 
депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 
Справ: 112; 1958-1961 рр. 

Опис 1 
Справ: 112; 1958-1961 рр. 

Плани розвитку сільського господарства району. Державні плани заготівель та закупівель 
сільгосппродукції. Плани, звіти, довідки про підсумки сівби та збирання врожаю, розвиток 
тваринництва, у т. ч. племінного, бджільництва і шовківництва, наявність садів і виноградників, ремонт 
сільгосптехніки, боротьбу зі шкідниками полей і садів. 

Структури посівних площ по господарствам. Насіннєві, хлібофуражні баланси колгоспів. 
Документи про облік переселенців по господарствах району.  
Документи про проведення соцзмагань.  
Типові проекти складу органічних добрив.  
Списки керівників, спеціалістів, передовиків сільського господарства.  
Штатні розписи, звіти з праці. Кошториси видатків інспекції, звіти про їх виконання. Акти перевірки 

фінансово-господарської діяльності підвідомчих господарств. 

Ф.Р-4079 Херсонський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я виконавчого 
комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 45; 1978-1991 рр. 

Опис 1 
Справ: 45; 1978-1991 рр. 

Накази Херсонського обласного відділу охорони здоров’я про організацію диспансеру, 
госпрозрахункового наркологічного кабінету. Статут диспансеру.  

Накази головного лікаря (1991). 
Звіти про роботу наркологічної служби. Статистичні звіти диспансеру, медичних закладів області про 

контингент і лікування хворих на алкоголізм, наркоманію, токсикоманію.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому.  

Ф.Р-4082 Контррозвідувальний пункт Херсонського району, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 
Справ: 1; 1919 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 

Справа по звинуваченню наглядача Херсонського губернського карно-розшукового управління 
Гольдштейна М.І. у вимаганні хабара. 

Ф.Р-4083 Відділ культури виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 
Справ: 9; 1950, 1954-1956, 1958-1959 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1950, 1954-1956, 1958-1959 рр. 

Накази завідувача. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 
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Ф.Р-4084 Рилєєв Василь Петрович (1944), член Національних спілок фотохудожників і журналістів 
України, Заслужений діяч мистецтв України 
Справ: 101; 1964-2011 рр. 

Опис 1 
Справ: 101; 1964-2011 рр. 

Позитиви, негативи фоторобіт, фотоальбоми, роботи Рилєєва В. П. у каталогах українських і 
міжнародних фотовиставок, періодичній пресі. Афіші, оголошення про виставки. 

Листи Рилєєву В. П. від Спілки фотохудожників України, підприємств, установ і організацій. 
Автобіографія, посвідчення, членські білети, дипломи, грамоти, вітання. 
Книги відгуків, статті в газетах про творчість Рилєєва В. П. 

Ф.Р-4085 Каховське районне політичне бюро при Дніпровському повітовому таємному відділенні 
Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м-ко Каховка Дніпровського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 1; 1921-1922 рр. 

Карна справа по звинуваченню Кочеткова А.П. у контрреволюційній діяльності. 

Ф.Р-4086 Відділ культури виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 
Справ: 54; 1953-1962 рр. 

Опис 1 
Справ: 54; 1953-1962 рр. 

Протоколи засідань ради відділу. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек, експлуатацію 

кіномережі. Документи про проведення соцзмагань. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність відділу, закладів 

культури. 

Ф.Р-4087 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 
Справ: 3; 1946, 1948-1949 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1946, 1948-1949 рр. 

Протоколи загальних зборів. Відгуки про роботу культбригади. 
Штатні розписи, кошториси видатків відділу, культурно-просвітніх установ. 

Ф.Р-4088 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 
Справ: 10; 1946-1951 рр. 

Опис 1 
Справ: 10; 1946-1951 рр. 

Звіти, статистичні звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек. Документи про проведення 
соцзмагань. 

Відомості про пам’ятники і братські могили на території району. 
Штатні розписи, статистичні звіти про роботу з кадрами, кошториси видатків відділу. 

Ф.Р-4089 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Білозерської районної ради 
депутатів трудящих, с. Білозерка Білозерського району Херсонської області 
Справ: 9; 1950-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1950-1952 рр. 

Звіти, статистичні звіти про роботу відділу, клубних установ, бібліотек. 
Відомості про проведення семінару працівників культурно-просвітніх установ. 
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Ф.Р-4090 Відділ культури виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 
Справ: 11; 1951-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 11; 1951-1952 рр. 

Статистичні звіти про роботу клубних установ, бібліотек, експлуатацію кіномережі. 
Протоколи читацьких конференцій. 
Плани з праці, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність закладів культури. 

Ф.Р-4091 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Скадовської районної ради 
депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 
Справ: 2; 1951-1952 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 1951-1952 рр. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 

Ф.Р-4092 Колекція документів громадських організацій, створених на території Херсонщини 
Справ: 34; 1964-2002 рр. 

Опис 1 Херсонський міський клуб любителів книги «Кобзар» 
Справ: 34; 1964-2002 рр. 

Постанови, протоколи засідань президії Херсонського обласного правління добровільного товариства 
любителів книги та Херсонського міського клубу «Кобзар». 

Плани, звіти, інформації про роботу клубу та його секцій. Доповіді членів клубу про історію видання 
книг Пушкіна О. С., Ахматової А. А., дорадянської російської періодики. 

Каталоги виставок, статті в газетах, нариси, запрошення, афіші, фотографії засідань та експозицій 
клубу. 

Документи про зв’язки клубу з товариствами любителів книги інших міст УРСР та СРСР. 

Ф.Р-4093 Документи з історії Голодомору 1932-1933 років та голоду 1946-1947 років на Херсонщині 
Справ: 147; 2000-2008 рр. 

Опис 1 
Справ: 2; 2000-2008 рр. 

Спогади про Голодомор 1932-1933 років у Кіровоградській, Полтавській, Херсонській областях, 
вірші, листи жителів області до Президента України, органів державної влади. 

Книга відгуків, графік експонування в Херсонській області виставки документів держархіву 
Херсонської області «Херсонщина. Голодомор. 1932-1933». 

Опис 2 
Справ: 145; 2008 р. 

Інформації, аналітичні довідки, фотографії, листування про збір свідчень очевидців Голодомору та 
видання обласного тому Національної Книги пам’яті жертв Голодомору в Україні. 

Анкети, свідчення, спогади очевидців про Голодомор 1932-1933 років та голод 1946-1947 років, 
зібрані членами пошукових груп по населених пунктах районів області. Спогади громадян, що у 1932-
1933 роках проживали в інших областях України та за її межами. 

Ф.Р-4094 Колекція документів об’єднань громадян незалежної України, створених на території 
Херсонщини 
Справ: 204; 1976-2007 рр. 

Опис 1 Херсонська обласна організація Української республіканської партії 
Справ: 16; 1990-1996 рр. 

Програма, статут, свідоцтво про реєстрацію УРП та її Херсонської обласної організації (1990, 1993). 
Протоколи звітно-виборчих конференцій (1995-1996), партійних зборів, засідань. Плани, звіти, 

інформації, прес-бюлетені, довідки, листівки про діяльність організації. Повідомлення про участь голови 
обласної організації в роботі VI з’їзду УРП. 

Списки складу проводу, ради обласної та Цюрупинської районної організацій УРП.  
Облікові картки, посвідчення членів, заяви про вихід з партії. 
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Опис 2 Херсонська обласна організація Соціалістичної партії України 
Справ: 50; 1991-1998 рр. 

Програма, статути СПУ (1992, 1994). Свідоцтво про реєстрацію статуту обласного громадського 
об’єднання (1991). Протоколи, списки, заяви про реєстрацію Херсонської міської організації та 
районних осередків (1993).  

Протоколи звітно-виборчих конференцій, партійних зборів. Виписки з протоколів, списки, 
листування про діяльність організації. Плани, дозволи, листування про проведення мітингів, урочистих 
зборів. 

Передвиборчі програми, автобіографії, звернення, листівки кандидатів у народні депутати України 
від СПУ, участь у роботі виборчих комісій (1994, 1998). 

Анкети, заяви про прийом та вихід з партії. 
Звіти про фінансову діяльність, відомості про надходження членських внесків. 

Опис 3 Молодіжна організація «Нова генерація» 
Справ: 16; 1994-1999 рр. 

Свідоцтво про державну реєстрацію, статут організації (1994).  
Рішення, протоколи засідань проводу. Проекти, кошториси, листування про проведення історичних 

читань, науково-пізнавального табору «Січеград», конкурсу різдвяних програм, турніру «Дебати», 
семінару «Програма навчання здорового способу життя» та ін. Відомості про діяльність інформаційного 
агентства «ЮНІА-прес». 

Витяги з протоколів, листування, листівки про передвиборчу діяльність організації (1998). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 4 Херсонська обласна організація Ліберального молодіжного об’єднання 
Справ: 18; 1995-1999 рр. 

Програма, проект статуту Спілки ліберальної молоді України (1995-1996). 
Положення, протоколи установчих та організаційних зборів, засідань координаційної ради 

організації. 
Звіти, довідки, рекламний проспект про діяльність організації, відомості про засновників. Доповідна 

записка про участь в засіданні круглого столу партій демократичного напрямку (1996). 
Списки, анкети членів, заяви про вступ до об’єднання.  

Опис 5 Херсонська обласна організація політичної партії «Єдина Україна» 
Справ: 9; 2001, 2004-2006 рр. 

Статут Партії освітян України, свідоцтво про реєстрацію її Херсонського міського осередку (2001). 
Відомості про реорганізацію Партії освітян у партію «Єдина Україна», статут, довідки, свідоцтво про її 
реєстрацію (2004). 

Довідка про роботу обласної організації.  
Протокол обласної конференції, постанови політради партії «Єдина Україна» про ліквідацію обласної 

організації. Ліквідаційний баланс. 

Опис 6 Херсонська обласна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 
Справ: 21; 1996-2004 рр. 

Статути СДПУ(о) (1996, 2003). Протокол установчих зборів обласної організації (1996). 
Протоколи партійних конференцій, зборів, засідань правління і бюро обкому. 

Опис 7 Союз нащадків російського дворянства – Херсонське губернське дворянське зібрання (ХГДЗ) 
Справ: 48; 1976-2008 рр. 

Рішення облвиконкому, свідоцтво про реєстрацію Союзу, його статути (1992-1998). 
Протоколи загальних, звітно-виборчих зборів, засідань ради ХГДЗ. Розпорядження предводителя.  
Звіти про діяльність (1993-2003). Інформації, програми, плани роботи Херсонського відділення 

Міжнародного Пушкінського товариства, проведення православних історико-філософських читань, 
відзначення року пам’яті Пушкіна О. С., днів пам’яті Суворова О. В., вшанування пам’яті екіпажу 
атомного підводного човна «Курськ» та загиблих моряків-херсонців, відзначення Дня Перемоги.  

Фотографії акцій та заходів ХГДЗ.  
Рішення суду, архівні довідки, листування про повернення власності ХГДЗ, видання газети 

«Херсонские губернские ведомости». 



 288 

Листування з дворянськими зібраннями, духовенством, нащадками дворянських родин, що мешкають 
за кордоном (Скадовським Б. С., Фальц-Фейном Е. О, Ренненкампфом К. І. та ін.) про громадську 
діяльність, відновлення родоводів, відродження культурних і православних традицій. 

Добірки періодичних видань зарубіжних членів ХГДЗ «Белый листок», «Костер»; альманаху 
«Дворянское собрание», газети «Дворянские ведомости», журналів «Дворянский вестник», 
«Международный Союз дворян». 

Клопотання, довідки, заяви про відновлення дворянського статусу та прийом до ХГДЗ. 
Документи предводителя ХГДЗ Жарких-Шмигельського В. Б.: тексти студентських робіт, 

кандидатської і докторської дисертацій, книги, брошури, статті, доповіді, автобіографія. 

Опис 8 Херсонська крайова організація Народного Руху України за перебудову 
Справ: 18; 1989-2007 рр. 

Програма, статути (1992, 2001), стенографічний звіт ІІІ Всеукраїнських зборів НРУ (1992). 
Протоколи, прес-релізи звітно-виборчих конференцій, зборів, засідань крайової організації та 

районних осередків НРУ. 
Передвиборчі програми, агітаційні матеріали, вірші, листування з органами державної влади, 

установами, організаціями. 
Газети Херсонської крайової організації НРУ «Голос Таврії», «Наш край». 
Фотодокументи про заходи за участі Херсонської крайової організації НРУ. 
Біографічні відомості, публікації про голову НРУ Чорновола В. М. Особисті документи першого 

голови Херсонської крайової організації НРУ Добуша Т. Й. 
Анкети, заяви про вступ до партії. 
Типова номенклатура та печатка крайової організації. 

Опис 9 Херсонська обласна організація політичної партії «Сильна Україна» 
Справ: 8; 2000-2012 рр. 

Програма, статут, свідоцтва, акти, довідки про створення та ліквідацію Херсонської обласної 
організації партії «Сильна Україна» та її осередків. 

Протоколи конференцій, засідань бюро обласної та міської організацій партії. 

Ф.Р-4095 Горностаєв Євген Вікентійович (1914-2004), краєзнавець, колекціонер, Почесний 
громадянин м. Херсон 
Справ: 335; 1792, 1799, 1849, 1861-1866, 1871, 1881, 1892, 1894-1906, 1908-1918, 1921, 1923, 1927, 1929, 
1932, 1938, 1943, 1948, 1952-1964, 1967, 1970-2003 рр. 

Опис 1 
Справ: 335; 1792, 1799, 1849, 1861-1866, 1871, 1881, 1892, 1894-1906, 1908-1918, 1921, 1923, 1927, 1929, 
1932, 1938, 1943, 1948, 1952-1964, 1967, 1970-2003 рр. 

Історичні нариси «Забалка», «Жіночий Благовіщенський монастир» (1990-ті). Історико-
хронологічний опис «Сторінками історії православних церков Херсона» (1994). Монографії «Роки 
трудового шляху» (1981), «Мій завод – моя гордість» (1981), «Херсон у старих фотографіях» (1980-ті), 
«Спогади старожила. Передмістя За-Балкою» (1982), «Вулиця Суворова – Суворовська» ([2001] 
(неповний текст)). Статті, тексти виступів, довідки, інформації з історії м. Херсон. 

Нариси про Говарда Дж., Курнакова Г. В., архієпископа Прокопія, протоієрея Старка Б. Г., 
Чернявського М. Ф., Шумського Ю. В., родини Вадонів та Гошкевичів, перебування російських 
імператорів на Півдні України. 

Кросворди, питання та відповіді для краєзнавчих вікторин, олімпіад. 
Листи Горностаєва Є. В. до редакцій газет, видавництв. Листи, привітання, запрошення, дарчі 

надписи Горностаєву Є. В. від краєзнавців, офіційних осіб міста, архієпископа Херсонського і 
Таврійського Іонафана та ін. 

Посвідчення, мандати, перепустки Горностаєва Є. В., копія свідоцтва про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Херсон». 

Виписки з архівних і друкованих джерел, добірки газет про заснування та історію м. Херсон; міське 
водопостачання та спорудження водогону; історію релігії, освіти, літератури, художнього та 
театрального мистецтва на Херсонщині; події 1917-1922 рр., Великої Вітчизняної війну, колективізацію, 
розкуркулювання, Голодомор 1932-1933 рр.; історію Херсонського морехідного училища ім. лейтенанта 
Шмідта, вітрильник «Товариш», маяки Півдня України; пам’ятки археології, архітектури краю та ін. 

Вирізки з газет про роботу об’єднань херсонських колекціонерів 
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Фотографії Горностаєва Є. В. індивідуальні та у групах. 
Публікації херсонських журналістів про життя та діяльність Горностаєва Є. В. 
Колекції фотографій з видами міст Херсон і Каховка, порту Хорли, урочистих та знаменних подій, 

видатних осіб Херсонщини; поштових листівок, конвертів, марок з історії міста та іншої тематики; афіш, 
програмок, брошур обласного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша; значків з історичними 
пам’ятками Болгарії. 

Ф.Р-4096 Колекція конкурсних робіт «Херсонщина спілкується зі світом» 
Справ: 18; 2003 р. 

Опис 1 
Справ: 18; 2003 р. 

Умови конкурсу на кращі матеріали для сайту Херсонської обласної державної адміністрації 
«Херсонщина спілкується зі світом», присвяченого 200-річчю заснування Херсонської губернії та      
225-річчю з дня заснування м. Херсон. 

Конкурсні роботи, рецензії за розділами «Промисловість, машинобудування», «Сільське 
господарство», «Транспорт», «Населення, відомі люди нашого краю», «Земляцтво», «Краєзнавство. 
Історія та сучасність», «Освіта і наука», «Спорт», «Література. Проза, поезія», «Веб-дизайн та 
комп’ютерна графіка», «Комп’ютерний софт». 

Ф.Р-4097 Родина Фальц-Фейнів 
Справ: 314; 1829, 1832-1851, 1853-1857, 1860, 1864-1900, 1902-1903, 1905, 1909-1922, 1926, 1928, 1930, 
1931, 1934, 1936, 1943, 1946, 1948, 1957-1958, 1966-1968, 1970-2006 рр. 

Опис 1 Едуард Олександрович фон Фальц-Фейн (нар. 14.09.1912), барон, громадський діяч, меценат 
Справ: 272; 1829, 1832-1851, 1853-1857, 1860, 1864-1900, 1902-1903, 1905, 1909-1922, 1926, 1928, 1930, 
1934, 1943, 1948, 1957-1958, 1966-1968, 1970-2006 рр. 

Вступні слова Фальц-Фейна Е. О. до книг Фальц-Фейна В. Е. «Асканія-Нова. Рай для тварин. Книга 
спогадів і роздумів» (1992), Єпанчина М. О. «На службі трьох імператорів» (1995); статті про Асканію-
Нову, поїздку до Санкт-Петербурга і Москви. Макети обкладинок, зразки поштової продукції, 
розроблені за участю Фальц-Фейна Е. О. 

Програми, протоколи заходів, договори про участь Фальц-Фейна Е. О. у проектах по збереженню 
популяції коней Пржевальського та поверненню їх до Монголії, розвитку заповідника «Асканія-Нова», 
створенню екологічного фонду «Асканія-Нова – Фальц-Фейн»; акти, квитанції про передачу ним коштів 
на реалізацію проектів. 

Довідки, інформації, афіша про презентацію книги про Фальц-Фейна Е. О. «Барон Фальц-Фейн. 
Історія російського аристократа». 

Документи про благодійні внески Фальц-Фейна Е. О. на користь установ, громад, фондів в Україні; 
пошуки та повернення на батьківщину предметів, що мають художню та історичну цінність. 

Листи Фальц-Фейна Е. О. до представників радянської влади, європейських наукових центрів та ЗМІ, 
директора заповідника «Асканія-Нова» про організацію його першої (невдалої) спроби відвідати 
Асканію-Нову у 1967 році, подальші візити до України. 

Листи Фальц-Фейна Е. О. до представників державної влади та місцевого самоврядування України, 
архівів, музеїв, бібліотек, релігійних установ, письменників, краєзнавців про науково-культурну, 
благодійну діяльність (зокрема, про передачу в дар державі колекції рідкісних видань), встановлення 
пам’ятника Фальц-Фейн С. Б. у с. Хорли Каланчацького району, відбудову родинних садиб, церков в 
смт Асканія-Нова Чаплинського району, с. Гаврилівка Нововоронцовського району. 

Листи до Фальц-Фейна Е. О. від наукових установ, громадських організацій, ЗМІ, режисерів, 
громадян України, Російської Федерації, країн Західної Європи, президента НАН України Патона Б. Є., 
члена Української академії аграрних наук Веретіхіна А. про історію родини Фальц-Фейнів, видання та 
презентацію книги Фальц-Фейна В. Е. «Асканія-Нова» у м. Київ, візит Фальц-Фейна Е. О. на фестиваль 
«Таврійські ігри», організацію інтерв’ю та ін. 

Копії паспортів, документи про нагородження Фальц-Фейна Е. О. орденами Дружби народів, «За 
заслуги» ІІ ступеня, Почесною відзнакою Президента України та ін. 

Зібрані Фальц-Фейном Е. О. путівники, буклети, спогади, нариси, статті, фотографії з історії Асканії-
Нової, німецьких колоній Півдня України. Копія паспорту ангальт-кеттенських пастухів (1829). 

Нариси, статті про наукову, громадську, благодійницьку діяльність Фальц-Фейна Е. О. 
Фоторепродукції портретів родоначальників Фальц-Фейнів (ХІХ – поч. ХХ ст.).  
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Фотокопії малюнків батьківщини Фейнів у Німеччині, планів маєтку і будівель в Асканії-Новій, 
фотографії маєтку в с. Гаврилівка Нововоронцовського району. 

Фотографії Фальц-Фейна Е. О. індивідуальні та у групах: із членами сім’ї, політиками, посадовими 
особами, вченими, письменниками, краєзнавцями, спортсменами, у т. ч. зі Скадовським Б. С., 
Лифарем С. М., Патоном Б. Є., Гавриленком В. С. Фотографії під час поїздок у смт Асканія-Нова, села 
Гаврилівка, Дудчани, Преображенка, Софіївка, Хорли Херсонської області; під час культурних заходів в 
Україні, у т. ч. передачі в дар Воронцовському палацу-музею в м. Алупка картини із зображенням князя 
Потьомкіна Г. О., передачі в дар Лівадійському палацу-музею гобелена із зображенням родини 
російського імператора Миколи ІІ, на пошуковій конференції, присвяченій 100-річчю заповідника 
«Асканія-Нова»; з Президентом України Кравчуком Л. М. на віллі «Асканія-Нова» у Ліхтенштейні та ін. 

Фотографії членів родини Фальц-Фейнів із різних країн. 

Опис 2 Софія Богданівна Фальц-Фейн (1835-1919), поміщиця Таврійської та Херсонської губерній 
Справ: 12; 1874, 1879, 1881, 1890, 1892, 1893, 1895, 1896, 1898, 1906-1908, 1909, 1918-1920, 1922, 1931, 
1988-1990, 1992, 1994-2005 рр. 

Документи про господарську діяльність Фальц-Фейн С. Б. Книга для гостей з маєтку Преображенка 
(1892-1918). 

Актовий запис про смерть, телеграма про загибель Фальц-Фейн С. Б. (1919). 
Спогади, нариси, статті Пікуля В. С., Хмари Є. О. про Фальц-Фейн С. Б. 
Фотографії Фальц-Фейн С. Б. індивідуальні та у групах, порту Хорли, маєтку Преображенка 

Дніпровського повіту (поч. ХХ ст.), пам’ятника та надгробку в с. Червоний Чабан Каланчацького району 
Херсонської області. 

Опис 3 Фридрих Едуардович Фальц-Фейн (1863-1920), засновник заповідника «Асканія-Нова» 
Справ: 15; 1882, 1890, 1893-1897, 1901, 1904-1905, 1909-1915, 1917-1920, 1984, 1988, 1993-1994, 1999 рр. 

Статті на природничі та історичні теми, тексти виступів Фальц-Фейна Ф. Е. на засіданнях Таврійської 
губернської вченої архівної комісії. 

Проект фасаду будинку в Асканії-Новій. 
Копії особової справи про навчання та закінчення Дерптського Імператорського університету. 
Довіреності від батька та братів на управління маєтками та майном. Листування з управителями 

маєтків. 
Копії свідоцтва про смерть Фальц-Фейна Ф. Е., газетного некролога. 
Постанова Імператорського Російського товариства акліматизації тварин і рослин про визнання 

заслуг Фальц-Фейна Ф. Е. (1897). 
Постанова Кабінету Міністрів України про присвоєння імені Ф. Е.Фальц-Фейна Біосферному 

заповіднику «Асканія-Нова», документи про відкриття барельєфу та меморіальної дошки. 
Фотокопії портретів, фотографії Фальц-Фейна Ф. Е. з рідними та службовцями. Копії фотографій 

російського імператора Миколи ІІ під час перебування в маєтках Фальц-Фейнів в Асканії-Новій та 
Криму (1914). 

Фотографії поховання Фальц-Фейна Ф. Е. на кладовищі Дванадцяти апостолів у м. Берлін. 

Опис 4 Борис Сергійович Скадовський (1921-2011), нащадок і дослідник історії роду Фальц-Фейнів – 
Скадовських, Почесний громадянин м. Скадовськ 
Справ: 15; 1894-2005 рр. 

Статті у газетах про родину Скадовських, листи Скадовського Б. С. до Фальц-Фейна Е. О., 
генеалогічні дерева Скадовських та Фальц-Фейнів. 

Ф.Р-4098 Кичинський Анатолій Іванович (1950), поет 
Справ: 48; 1968-2012 рр. 

Опис 1 
Справ: 48; 1968-2012 рр. 

Рукописи віршів, у т. ч. чернетки-автографи.  
Збірка віршів «Дорога завдовжки з любов» (1988). Альманах «Степ», журнал «Береги Тавриди», 

газети, газети, у т. ч. іноземні, з публікаціями віршів Кичинського А. І. Переклади віршів 
Кичинського А. І. російською, болгарською, німецькою мовами. 

Переклади п’єс Романова В. І. з російської, Дергі Т. з угорської, Ануле Ж. з французької; переклади 
віршів україномовних поетів російською. Рецензії на поетичні збірки Левицького З. Й., Мельника Я. Й., 
Скибінського В. 
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Статті, нотатки Кичинського А. І. 
Документи про участь у виборах до Верховної Ради України (2012). 
Листи Кичинському А. І. від членів Спілок письменників СРСР та України про проведення 

поетичних нарад, зустрічей, публікацію творів; листи від рідних та друзів. 
Вітання Кичинському А. І. з присудженням йому літературної премії ім. П. Усенка за книгу «Вулиця 

закоханих дерев», відгук на книгу (1977). 
Автобіографія, посвідчення, квитки, мандати, запрошення на поетичні наради до Болгарії, 

Німеччини, Польщі, Югославії.  
Книги з дарчими надписами херсонських письменників. 
Статті про творчість, рецензії на збірки віршів Кичинського А. І. 
Фотографії Кичинського А. І. індивідуальні та у групах. 

Ф.Р-4099 Дніпровське повітове таємне відділення Херсонсько-Миколаївської губернської 
надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і посадовими 
злочинами, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1920-1921 рр. 

Справи про обвинувачення громадян у посадових злочинах. 

Ф.Р-4101 Колекція архітектурних креслень 
Справ: 113; 1888, 1895-1896, 1898-1908, 1910-1915, 1917-1919, 1923, 1929, 1931-1934, 1938-1941, 1964-
1967 рр. 

Опис 1 
Справ: 113; 1888, 1895-1896, 1898-1908, 1910-1915, 1917-1919, 1923, 1929, 1931-1934, 1938-1941, 1964-
1967 рр. 

Плани, креслення, проекти державних, громадських, релігійних, приватних будівель населених 
пунктів Ананьївського, Єлисаветградського, Одеського, Олександрійського, Тираспольського повітів 
Херсонської губернії, Дніпровського повіту Таврійської губернії. 

Ф.Р-4102 Відділ бавовництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 
Справ: 8; 1949-1953 рр. 

Опис 1 
Справ: 8; 1949-1953 рр. 

Звіти, відомості, листування з Херсонським обласним управлінням бавовництва про розвиток 
бавовництва у районі, забезпечення колгоспів якісним насінням та добривами, підготовку кадрів. 

Штатні розписи, кошториси видатків.  

Ф.Р-4103 Херсонське обласне відділення Українського національного фонду (УНФ) «Взаєморозуміння 
і примирення», м. Херсон Херсонської області 
Справ: 114; 1994-2008 рр. 

Опис 1 
Справ: 27; 1994-2000 рр. 

Постанова, розпорядження, наказ УНФ про створення Херсонського обласного представництва, 
статут, положення (1994); документи про перереєстрацію (1999) та ліквідацію (2000). 

Звіти про роботу, стан пошуку колишніх жертв нацизму та оформлення їх документів на виплати. 
Аудиторський висновок за результатами перевірки роботи.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 
Справ: 39; 2000-2008 рр. 

Постанова, розпорядження, наказ УНФ про створення, свідоцтво про реєстрацію (2000), постанова 
про ліквідацію (2006) Херсонського обласного відділення. 

Положення, протоколи засідань експертної ради по розгляду заяв претендентів на одержання виплат 
та гуманітарної допомоги.  
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Звіти про пошук колишніх жертв нацизму, оформлення їх документів на виплати. Звіт, списки 
наданих послуг жертвам рабської та примусової праці за рахунок Австрійського фонду примирення.  

Аудиторські висновки за результатами перевірок роботи. Ліквідаційний баланс, податковий звіт. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 3 
Справ: 48; 1994-2006 рр. 

Накази з особового складу, розпорядження про нагородження працівників, особові справи, особові 
рахунки, відомості нарахування зарплати працівникам представництва, трудові угоди. 

Ф.Р-4104 Херсонське повітове відділення Державного політичного управління (ДПУ), м. Херсон 
Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 4; 1922-1923 рр. 

Листування з Херсонським уповноваженим Одеської евакобази, залізничною станцією Херсон про 
виділення вагонів для відправлення на батьківщину австрійських, латвійських, польських підданих. 
Списки біженців. 

Справа по звинуваченню Плугатор В. М. у наклепі. 

Ф.Р-4105 Колекція агітаційно-пропагандистських документів і оголошень нацистської окупаційної 
влади та її союзників 
Справ: 15; 1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 15; 1941-1944 рр. 

Розпорядження, накази нацистської окупаційної влади з економічно-господарських питань. 
Звернення до населення СРСР із закликом перешкоджати загонам НКВС знищувати запаси 

продовольства та народне майно, їхати на роботу до Німеччини. Звернення до бійців і командирів 
Червоної Армії з закликом переходити на бік вермахту. 

Листівки, буклети про злочини сталінського режиму. 
Звернення, листівки командування Російської визвольної армії з закликом до російського народу та 

військовослужбовців Червоної Армії не вірити радянській пропаганді та переходити на бік німецької і 
союзних армій. 

Звернення, листівки Національного комітету «Вільна Німеччина», Спілки німецьких офіцерів із 
закликом до німецького народу та військовослужбовців вермахту проти Гітлера. 

Ф.Р-4106 Степанов Микола Дмитрович (1926-2009), член Національної спілки фотохудожників 
України, голова правління Херсонського обласного фотоклубу 
Справ: 165; 1926-2010 рр. 

Опис 1 
Справ: 136; 1926-2010 рр. 

Позитиви фоторобіт, фотороботи Степанова М. Д., надруковані в газетах і журналах.  
Позитиви фоторобіт членів Херсонського обласного фотоклубу. 
Статті, методичні рекомендації Степанова М. Д. з фотомистецтва.  
Протоколи загальних зборів, засідань правління Херсонського обласного фотоклубу, установчі та 

розпорядчі документи, довідки про діяльність, списки членів (1967-2010 рр.). Документи про 
організацію фотовиставок у м. Херсон, у т. ч. закордонних фотоклубів. Документи про участь 
Степанова М. Д. та ін. членів фотоклубу у вітчизняних та закордонних фотовиставках; статті в газетах та 
журналах, переклади Фортус М. О. статей з іспанської мови. 

Статут, положення, протоколи зібрань Спілки фотоклубів УРСР, документи про діяльність Спілки. 
Листування Степанова М. Д. з видавництвами, громадськими діячами, керівниками фотоклубів, у 

т. ч. закордонних.  
Документи особові та про службову діяльність Степанова М. Д. Документи про проведення 

персональних фотовиставок, нагородження, відзначення ювілейних дат Степанова М. Д.  
Видання з дарчими написами від фотохудожників, партійних і громадських діячів, письменників, 

журналістів, у т. ч. Ібаррурі Д., Пилип’юка В. В., Серебрякової Г. Й., Тютюнник А. М., Фортус М. О. 
Фотографії Степанова М. Д. індивідуальні та у групах. 
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Ф. 4107 Державна інспекція з контролю за цінами в Херсонській області Державної інспекції з 
контролю за цінами України Міністерства економіки України, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 202; 1991-2011 рр. 

Опис 1 
Справ: 202; 1991-2011 рр. 

Положення про інспекцію, відділи. 
Накази начальника. Плани, звіти про роботу, довідки, відомості про підсумки перевірок порядку 

формування цін на підприємствах. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф. 4108 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 123; 1998-2011 рр. 

Опис 1 Представництво Ліцензійної палати України в Херсонській області 
Справ: 14; 1998-2000 рр. 

Положення про представництво (1998). 
Накази голови. 
Документи перевірок органів державної реєстрації і ліцензування та суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
Штатні розписи, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Опис 2 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Херсонській області 
Справ: 109; 2000-2011 рр. 

Положення про представництво (2000). 
Накази голови. 
Документи перевірок органів державної реєстрації і ліцензування та суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
Штатні розписи, кошторис видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Ф.Р-4109 5 дільниця Херсонського повітового карно-розшукового відділення, м-ко Кривий Ріг 
Херсонського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1918 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1918 р. 

Справа по звинуваченню чотирьох жителів м-ка Кривий Ріг у підготовці нальотів на заможних 
громадян (періоду австро-угорської окупації). 

Ф. 4110 Сектор міграційної служби у Херсонській області Державного комітету України у справах 
національностей та релігій, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 52; 2005-2012 рр. 

Опис 1 
Справ: 52; 2005-2012 рр. 

Накази начальника. 
Плани, звіти, статистичні звіти про роботу. 
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  

Ф.Р-4111 Красненська сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького 
району Херсонської області 
Справ: 59; 1944-1954 рр. 

Опис 1 
Справ: 59; 1944-1954 рр. 

Протоколи сесій, засідань виконкому, плани, довідки про роботу.  
Штатні розписи, бюджети, кошториси видатків, звіти про їх виконання. 
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Ф.Р-4112 Громихін В’ячеслав Михайлович (1942), архітектор, Почесний громадянин м. Херсон 
Справ: 33; 1942-2013 рр. 

Опис 1 
Справ: 33; 1942-2013 рр. 

Документи про будівництво меморіального комплексу на могилі Невідомого солдата, загиблим 
воїнам-інтернаціоналістам, реконструкцію Стрітенської церкви в м. Херсон.  

Особисті документи. 
Статті в газетах про творчу діяльність.  

Ф. 4113 Інспекція по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 
Справ: 103; 1994-2012 рр. 

Опис 1 
Справ: 103; 1994-2012 рр. 

Положення про інспекцію (1996, 2009).  
Накази начальника.  
Звіти про роботу обласної інспекції, акти перевірок роботи районних інспекцій.  
Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність.  
Документи про ліквідацію. 

Ф.Р-4114 Красненський волосний комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового 
комітету допомоги голодуючим, с. Красне Дніпровського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 

Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 

Накази, циркуляри Дніпровського повітового комітету допомоги голодуючим про боротьбу з 
голодом, надання звітності. 

Ф.Р-4115 Перша Красна сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Перше Красне Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1921-1922 рр. 

Розпорядження Архангельських волосних виконкому і земельного відділу про проведення посівної 
кампанії, надання звітності.  

Протоколи перевиборів сільради, виборів сільської виборчої комісії.  
Листування з волосним виконкомом про роботу, з волосним військкоматом про підготовку 

допризовників.  
Списки господарств-сіячів. Списки військовозобов’язаних, власників коней. 

Ф.Р-4116 Краснівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Краснівка Херсонського повіту Одеської губернії 
Справ: 9; 1922-1923 рр. 

Опис 1 
Справ: 9; 1922-1923 рр. 

Листування з Архангельським волосним виконкомом про боротьбу з голодом, збір допомоги 
нужденним, стягнення податків, підготовку допризовників.  

Списки платників і неплатників податків, голодуючих, допризовників. 
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ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ 

ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ 

 
ФОНДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ 

 
Ф.Р-3005 Виконавчий комітет Чорноморівської сільської ради депутатів трудящих, 

с. Чорноморівка Каховського району Херсонської області 35 
Ф.Р-3041 Виконавчий комітет Ленінської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 

Херсонської області 38 
Ф.Р-3042 Виконавчий комітет Великоандронівської сільської ради депутатів трудящих, 

с. Велика Андронівка Скадовського району Херсонської області 38 
Ф.Р-3043 Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих, с. Ленінське 

Скадовського району Херсонської області 38 
Ф.Р-3044 Виконавчий комітет Модрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Модрівка 

Скадовського району Херсонської області 38 
Ф.Р-3048 Виконавчий комітет Первомайської сільської ради депутатів трудящих, 

с. Виноградове Скадовського району Херсонської області 38 
Ф.Р-3049 Виконавчий комітет Птахівської сільської ради депутатів трудящих, с. Птахівка 

Скадовського району Херсонської області 39 
Ф.Р-3051 Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 

Скадовського району Херсонської області 39 
Ф.Р-3052 Виконавчий комітет Чалбаської, з 1946 р. Виноградівської сільської ради депутатів 

трудящих, с. Чалбаси, з 1946 р. Виноградове Скадовського району Херсонської 
області 39 

Ф.Р-3053 Виконавчий комітет Широчанської сільської ради депутатів трудящих, с. Широке 
Скадовського району Херсонської області 39 

Ф.Р-3117 Виконавчий комітет Круглоозерської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Круглоозерка Скадовського району Херсонської області 43 

Ф.Р-3119 Виконавчий комітет Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 44 

Ф.Р-3123 Виконавчий комітет Нововоронцовської районної ради народних депутатів, 
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 45 

Ф.Р-3128 Виконавчий комітет Сталінської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 47 

Ф.Р-3129 Виконавчий комітет Молотовської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 47 

Ф.Р-3131 Відділ управління Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської 
губернії 47 

Ф.Р-3139 Виконавчий комітет Благодатненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Благодатне Іванівського району Херсонської області 51 

Ф.Р-3140 Виконавчий комітет Борисівської сільської ради депутатів трудящих, с. Борисівка 
Іванівського району Херсонської області 51 

Ф.Р-3141 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області  51 

Ф.Р-3142 Виконавчий комітет Нововасилівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області 51 

Ф.Р-3143 Виконавчий комітет Іванівської селищної ради депутатів трудящих, смт Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 52 

Ф.Р-3144 Виконавчий комітет Тимофіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Тимофіївка 
Іванівського району Херсонської області 52 
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Ф.Р-3145 Виконавчий комітет Новосеменівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області 52 

Ф.Р-3146 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новофедорівка Іванівського району Херсонської області 52 

Ф.Р-3147 Виконавчий комітет Новосавелівської, з 1946 р. Новодмитрівської Другої сільської 
ради депутатів трудящих, с. Новосавелівка, з 1946 р. Новодмитрівка Друга 
Іванівського району Херсонської області 52 

Ф.Р-3148 Виконавчий комітет Трохимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трохимівка 
Іванівського району Херсонської області 53 

Ф.Р-3149 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе 
Іванівського району Херсонської області 53 

Ф.Р-3150 Виконавчий комітет Шотівської сільської ради депутатів трудящих, с. Шотівка 
Іванівського району Херсонської області 53 

Ф.Р-3161 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове 
Іванівського району Херсонської області 53 

Ф.Р-3174 Долгово-Шостаківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Долгове-Шостаківське Ананьївського повіту Одеської губернії 54 

Ф.Р-3177 Виконавчий комітет Бериславської міської ради народних депутатів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 54 

Ф.Р-3180 Виконавчий комітет Качкарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Качкарівка 
Бериславського району Херсонської області 55 

Ф.Р-3181 Виконавчий комітет Новорайської сільської ради депутатів трудящих, с. Новорайське 
Бериславського району Херсонської області 55 

Ф.Р-3218 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка 
Бериславського району Херсонської області 58 

Ф.Р-3226 Виконавчий комітет Каланчацької районної ради народних депутатів, смт Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 63 

Ф.Р-3230 Виконавчий комітет Другоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Олександрівка Друга Каланчацького району Херсонської області 64 

Ф.Р-3231 Виконавчий комітет Новокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 64 

Ф.Р-3232 Виконавчий комітет Старокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 65 

Ф.Р-3250 Виконавчий комітет Керменчицької, з 1946 р. Гаврилівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Керменчик Перший, з 1946 р. Гаврилівка Каланчацького району 
Херсонської області 67 

Ф.Р-3265 Група Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Херсонському 
економічному адміністративному району, м. Херсон Херсонської області 71 

Ф.Р-3266 Рада народного господарства (Раднаргосп) Херсонського економічного 
адміністративного району і його управління та об’єднаний місцевий комітет 
профспілки працівників державних установ, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 72 

Ф.Р-3270 Виконавчий комітет Загорянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Загорянівка 
Херсонського району Херсонської області 83 

Ф.Р-3277 Виконавчий комітет Інгулецької сільської ради депутатів трудящих, с. Інгулець 
Білозерського району Херсонської області 84 

Ф.Р-3300 Виконавчий комітет Сиваської селищної ради депутатів трудящих, смт Сиваське 
Новотроїцького району Херсонської області 87 

Ф.Р-3301 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петрівка 
Сиваського району Херсонської області 87 

Ф.Р-3302 Виконавчий комітет Одрадівської сільської ради депутатів трудящих, с. Одрадівка 
Новотроїцького району Херсонської області 87 

Ф.Р-3303 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка 
Сиваського району Херсонської області 88 

Ф.Р-3304 Виконавчий комітет Попелацької сільської ради депутатів трудящих, с. Попелак 
Новотроїцького району Херсонської області 88 

Ф.Р-3325 Виконавчий комітет Асканіє-Нової селищної ради депутатів трудящих, смт Асканія-
Нова Чаплинського району Херсонської області 93 
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Ф.Р-3327 Виконавчий комітет Володимиро-Іллінської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Володимиро- Іллінка Новотроїцького району Херсонської області 94 

Ф.Р-3328 Виконавчий комітет Горностаївської, з 1962 р. Федорівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка, з 1962 р. Федорівка Новотроїцького району Херсонської 
області 94 

Ф.Р-3330 Виконавчий комітет Громівської сільської ради депутатів трудящих, с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 94 

Ф.Р-3331 Виконавчий комітет Янівської, з 1946 р. Іванівської, з 1959 р. Тавричанської сільської 
ради депутатів трудящих, с. Янівка, з 1946 р. Іванівка, з 1959 р. Тавричанка 
Новотроїцького району Херсонської області 95 

Ф.Р-3332 Виконавчий комітет Захарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Захарівка 
Новотроїцького району Херсонської області 95 

Ф.Р-3335 Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради депутатів трудящих, 
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 95 

Ф.Р-3336 Виконавчий комітет Новопокровської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області 95 

Ф.Р-3337 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області 96 

Ф.Р-3339 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка 
Новотроїцького району Херсонської області 96 

Ф.Р-3340 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове 
Новотроїцького району Херсонської області 96 

Ф.Р-3394 Виконавчий комітет Нововознесенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Нововознесенське Високопільського району Херсонської області 109 

Ф.Р-3395 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новомиколаївка Високопільського району Херсонської області 110 

Ф.Р-3396 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове 
Великоолександрівського району Херсонської області 110 

Ф.Р-3397 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Шестірня 
Високопільського району Херсонської області 110 

Ф.Р-3398 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущовка 
Високопільського району Херсонської області 110 

Ф.Р-3418 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради депутатів трудящих, с. Кочубеївка 
Високопільського району Херсонської області 112 

Ф.Р-3420 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Високопільського району Херсонської області 112 

Ф.Р-3438 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Шевченківка Нововоронцовського району Херсонської області 114 

Ф.Р-3445 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області 115 

Ф.Р-3446 Виконавчий комітет Макарівської, з 1963 р. Червоночабанської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Макарівка, з 1963 р. Червоний Чабан Чаплинського району 
Херсонської області 116 

Ф.Р-3464 Виконавчий комітет Зеленої сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене 
Великолепетиського району Херсонської області 121 

Ф.Р-3474 Виконавчий комітет Рубанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рубанівка 
Великолепетиського району Херсонської області 122 

Ф.Р-3475 Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка 
Великолепетиського району Херсонської області 122 

Ф.Р-3476 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Костянтинівка Великолепетиського району Херсонської області 123 

Ф.Р-3477 Виконавчий комітет Острівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 123 

Ф.Р-3478 Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 123 

Ф.Р-3479 Виконавчий комітет Зеленої сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене 
Великолепетиського району Херсонської області 123 
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Ф.Р-3507 Виконавчий комітет Подокалинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Подокалинівка Голопристанського району Херсонської області 124 

Ф.Р-3508 Виконавчий комітет Сагівської сільської ради депутатів трудящих, с. Саги 
Цюрупинського району Херсонської області 124 

Ф.Р-3509 Виконавчий комітет Новоскадовської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоселівка Цюрупинського району Херсонської області 125 

Ф.Р-3510 Виконавчий комітет Пролетарської сільської ради депутатів трудящих, с. Пролетарка 
Цюрупинського району Херсонської області 125 

Ф.Р-3559 Виконавчий комітет Новорепівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новорепівка Новотроїцького району Херсонської області 135 

Ф.Р-3571 Виконавчий комітет Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Григорівка 
Чаплинського району Херсонської області 137 

Ф.Р-3572 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка 
Чаплинського району Херсонської області 137 

Ф.Р-3573 Виконавчий комітет Першокостянтинівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Першокостянтинівка Чаплинського району Херсонської області 138 

Ф.Р-3574 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка 
Чаплинського району Херсонської області 138 

Ф.Р-3576 Виконавчий комітет Білозерської районної ради народних депутатів, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 138 

Ф.Р-3599 Херсонська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (МКК-РСІ), 
м. Херсон Одеської області 145 

Ф.Р-3625 Виконавчий комітет Семенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області 151 

Ф.Р-3651 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області 156 

Ф.Р-3672 Виконавчий комітет Облойської сільської ради депутатів трудящих, с. Облої 
Голопристанського району Херсонської області 161 

Ф.Р-3689 Херсонський міський комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області 164 
Ф.Р-3690 Херсонський обласний комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області 164 
Ф.Р-3709 Виконавчий комітет Вербівської сільської ради депутатів трудящих, с. Верби 

Нижньосірогозького району Херсонської області 170 
Ф.Р-3710 Виконавчий комітет Нижньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нижні 

Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області 170 
Ф.Р-3711 Виконавчий комітет Верхньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні 

Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області 171 
Ф.Р-3727 Відділ у справах релігій Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 

Херсонської області 173 
Ф.Р-3728 Виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради депутатів трудящих, 

с. Новопавлівка Великоолександрівського району Херсонської області 173 
Ф.Р-3729 Виконавчий комітет Білокриницької селищної ради депутатів трудящих, смт Біла 

Криниця Великоолександрівського району Херсонської області 174 
Ф.Р-3740 Виконавчий комітет Старицької сільської ради депутатів трудящих, с. Стариця 

Великоолександрівського району Херсонської області 176 
Ф.Р-3742 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради народних депутатів, м. Нова 

Каховка Херсонської області 176 
Ф.Р-3745 Новокаховський міський комітет народного контролю, м. Нова Каховка Херсонської 

області 177 
Ф.Р-3746 Виконавчий комітет Новознам’янської сільської ради депутатів трудящих, 

с. Новознам’янка Великолепетиського району Херсонської області 178 
Ф.Р-3764 Виконавчий комітет Георгіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Георгіївка 

Верхньорогачицького району Херсонської області 181 
Ф.Р-3789 Виконавчий комітет Стокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Стокопані 

Генічеського району Херсонської області 186 
Ф.Р-3790 Виконавчий комітет Озерянської сільської ради депутатів трудящих, с. Озеряни 

Генічеського району Херсонської області 186 
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Ф.Р-3791 Виконавчий комітет Сокологірненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Сокологірне Генічеського району Херсонської області 186 

Ф.Р-3792 Виконавчий комітет Новоіванівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новоіванівка Генічеського району Херсонської області 187 

Ф.Р-3793 Виконавчий комітет Партизанської сільської ради депутатів трудящих, ст. Партизани 
Генічеського району Херсонської області 187 

Ф.Р-3794 Виконавчий комітет Щорсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Щорсівка 
Генічеського району Херсонської області 187 

Ф.Р-3795 Виконавчий комітет Новоолексіївської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області 187 

Ф.Р-3796 Виконавчий комітет Червонопрапорної сільської ради депутатів трудящих, 
с. Червонопрапорне Генічеського району Херсонської області 188 

Ф.Р-3797 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Генічеського району Херсонської області 188 

Ф.Р-3798 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка 
Генічеського району Херсонської області 188 

Ф.Р-3799 Виконавчий комітет Атаманської сільської ради депутатів трудящих, с. Атамань 
Генічеського району Херсонської області 189 

Ф.Р-3800 Виконавчий комітет Генічеської міської ради народних депутатів, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 189 

Ф.Р-3816 Виконавчий комітет Стрілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стрілкове 
Генічеського району Херсонської області 192 

Ф.Р-3817 Виконавчий комітет Щасливцівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області 192 

Ф.Р-3829 Виконавчий комітет Комсомольської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 197 

Ф.Р-3830 Виконавчий комітет Будьоннівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка 
Сиваського району Херсонської області 198 

Ф.Р-3832 Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 199 

Ф.Р-3842 Виконавчий комітет Хрестівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрестівка 
Чаплинського району Херсонської області 202 

Ф.Р-3843 Виконавчий комітет Преображенської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Преображенка Чаплинського району Херсонської області 202 

Ф.Р-3844 Виконавчий комітет Новонаталівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонської області 203 

Ф.Р-3845 Виконавчий комітет Балтазарівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Балтазарівка Чаплинського району Херсонської області 203 

Ф.Р-3846 Виконавчий комітет Кучерявоволодимирівської сільської ради депутатів трудящих, с. 
Кучерявоволодимирівка Чаплинського району Херсонської області 203 

Ф.Р-3864 Нижньосірогозький районний комітет народного контролю, смт Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Херсонської області 207 

Ф.Р-3916 Виконавчий комітет Червономаяцької сільської ради депутатів трудящих, с. Червоний 
Маяк Бериславського району Херсонської області 225 

 Ф.Р-3920 Іванівський районний комітет народного контролю, смт Іванівка Іванівського району 
Херсонської області 226 

Ф.Р-3924 Виконавчий комітет Новодмитрівської Першої сільської ради депутатів трудящих, 
с. Новодмитрівка Перша Іванівського району Херсонської області 227 

Ф.Р-3927 Виконавчий комітет Балашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Балашове 
Іванівського району Херсонської області 227 

Ф.Р-3931 Виконавчий комітет Раківської сільської ради депутатів трудящих, с. Раківка 
Бериславського району Херсонської області 228 

Ф.Р-3936 Чаплинський районний комітет народного контролю, смт Чаплинка Чаплинського 
району Херсонської області  231 

Ф.Р-3940 Виконавчий комітет Строганівської сільської ради депутатів трудящих, с. Строганівка 
Чаплинського району Херсонської області  232 
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Ф.Р-3978 Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 241 

Ф.Р-3982 Виконавчий комітет Дар’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Дар’ївка 
Білозерського району Херсонської області 242 

Ф.Р-3984 Голопристанський районний комітет народного контролю, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 243 

Ф.Р-3991 Виконавчий комітет Суворовської районної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 245 

Ф.Р-4017 Виконавчий комітет Костромської сільської ради депутатів трудящих, с. Костромка 
Великоолександрівського району Херсонської області 262 

Ф.Р-4018 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове 
Великоолександрівського району Херсонської області 262 

Ф. 4043 Фонд комунального майна виконавчого комітету Херсонської міської ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 270 

Ф.Р-4057 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Мелітопольського повітового 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. 
Мелітополь Генічеського повіту Запорізької губернії 276 

Ф. 4066 Представництво Фонду державного майна України в м. Херсоні регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Херсонській області, м. Херсон 
Херсонської області 278 

Ф. 4067 Херсонська обласна державна адміністрація, м. Херсон Херсонської області 278 
Ф.Р-4069 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ) 279 
Ф. 4071 Документи по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів 

місцевих рад, Всеукраїнських референдумів (ОАФ) 280 
Ф. 4075 Управління майном області Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон 

Херсонської області 283 
Ф. 4076 Херсонське обласне управління державного регулювання виробництва та обігу 

алкоголю і тютюну Державного департаменту регулювання виробництва та обігу 
алкоголю і тютюну, м. Херсон Херсонської області 283 

Ф. 4110 Сектор міграційної служби у Херсонській області Державного комітету України у 
справах національностей та релігій, м. Херсон Херсонської області 293 

Ф.Р-4111 Красненська сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 293 

Ф. 4113 Інспекція по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 294 

Ф.Р-4114 Красненський волосний комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового 
комітету допомоги голодуючим, с. Красне Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 294 

Ф.Р-4115 Перша Красна сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Перше Красне Херсонського повіту Одеської губернії 294 

Ф.Р-4116 Краснівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Краснівка Херсонського повіту Одеської губернії 294 

 
ФОНДИ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ 

 
Ф.Р-3003 Херсонський районний військовий комісаріат Одеського військового комісаріату, 

м. Херсон Херсонської області 35 
Ф.Р-3198 Херсонське повітове управління по евакуації Всеукраїнської головної комісії по 

евакуації, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії  58 
Ф.Р-4020 Херсонський обласний військовий комісаріат Червонопрапорного Одеського 

військового округу, м. Херсон Херсонської області 263 
 

ФОНДИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ, СУДУ І ПРОКУРАТУРИ 
 

Ф.Р-3132 Народний суд Верхньорогачицького району, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 50 
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Ф.Р-3197 Дніпровське повітове бюро юстиції Одеського губернського прокурора, м. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 58 

Ф.Р-3998 Державний арбітраж при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради народних 
депутатів Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 247 

 
ФОНДИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Ф.Р-3520  Херсонський об’єднаний загін воєнізованої охорони Ради народного господарства 

Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської 
області 128 

Ф.Р-4033 Управління Служби безпеки України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської 
області 266 

Ф.Р-4082 Контррозвідувальний пункт Херсонського району, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 284 

Ф.Р-4085 Каховське районне політичне бюро при Дніпровському повітовому таємному 
відділенні Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м-ко Каховка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 285 

Ф.Р-4099 Дніпровське повітове таємне відділення Херсонсько-Миколаївської губернської 
надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і 
посадовими злочинами, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії 291 

Ф.Р-4104 Херсонське повітове відділення Державного політичного управління (ДПУ), 
м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 292 

Ф.Р-4109 5-а дільниця Херсонського повітового карно-розшукового відділення, м-ко Кривий 
Ріг Херсонського повіту Херсонської губернії 293 

 
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Ф.Р-3318 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новотроїцької районної ради 

депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 91 
Ф.Р-3353 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Каланчацької районної ради 

депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 100 
Ф.Р-3451 Управління праці та зайнятості населення Херсонської обласної державної 

адміністрації, м. Херсон Херсонської області 117 
Ф.Р-3995 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Великолепетиської районної 

ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Херсонської області 246 

Ф.Р-4055 Херсонський обласний центр професійної орієнтації населення Республіканського 
центру зайнятості Міністерства праці України, м. Херсон Херсонської області 276 

Ф. 4061 Херсонський обласний центр організації професійного навчання незайнятого 
населення Державної служби зайнятості Республіканського центру зайнятості 
Міністерства праці України, м. Херсон Херсонської області 277 

Ф. 4070 Херсонський обласний фонд охорони праці Херсонської обласної державної 
адміністрації, м. Херсон Херсонської області 280 

 
ФОНДИ УСТАНОВ ПЛАНУВАННЯ, ОБЛІКУ І СТАТИСТИКИ 

 
Ф.Р-3031 Планова комісія виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 

трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 36 
Ф.Р-3172 Економічна нарада Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської 
губернії 54 

Ф.Р-3179 Бериславська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 55 

Ф.Р-3196 Економічна нарада Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту 
Миколаївської губернії 57 
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Ф.Р-3227 Каланчацька районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області 64 

Ф.Р-3276 Херсонська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Херсон Херсонської області 84 

Ф.Р-3279 Планова комісія виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 85 

Ф.Р-3287 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 87 

Ф.Р-3308 Планова комісія виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 
смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 89 

Ф.Р-3314 Планова комісія виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 90 

Ф.Р-3356 Плановий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 100 

Ф.Р-3384 Районна інспектура ЦСУ СРСР Високопільського району Херсонського обласного 
статистичного управління, с. Високопілля Високопільського району Херсонської 
області 108 

Ф.Р-3430 Нововоронцовська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 
статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Херсонської області 113 

Ф.Р-3441 Планова комісія виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 115 

Ф.Р-3458 Планова комісія виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 119 

Ф.Р-3516 Планова комісія виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 127 

Ф.Р-3524 Інспектура ЦСУ СРСР Цюрупинського району Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської 
області 129 

Ф.Р-3553 Інспектура ЦСУ СРСР Сиваського району Херсонського обласного статистичного 
управління, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 134 

Ф.Р-3562 Планова комісія виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 136 

Ф.Р-3565 Чаплинська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 
Херсонського обласного статистичного управління, смт Чаплинка Чаплинського 
району Херсонської області 136 

Ф.Р-3577 Планова комісія виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів 
трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 139 

Ф.Р-3579 Білозерська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного 
статистичного управління, м. Херсон Херсонської області 139 

Ф.Р-3618 Горностаївська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського 
обласного статистичного управління, смт Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 149 

Ф.Р-3621 Планова комісія виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 150 

Ф.Р-3635 Планова комісія виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 152 

Ф.Р-3663 Голопристанська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 
статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 159 

Ф.Р-3694 Інспектура державної статистики м. Херсон Херсонського обласного статистичного 
управління, м. Херсон Херсонської області 165 

Ф.Р-3804 Планова комісія виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 190 

Ф.Р-3840 Планова комісія виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 201 
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Ф.Р-3933 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 229 

 
ФОНДИ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ, ПОДАТКОВИХ І КРЕДИТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

 
Ф.Р-3032 Фінансовий відділ виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 

трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 36 
Ф.Р-3169 Фінансовий відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів 

трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 53 
Ф.Р-3278 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 

трудящих, м. Херсон Херсонської області 84 
Ф.Р-3322 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 

трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 92 
Ф.Р-3352 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 

трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 100 
Ф.Р-3386 Фінансовий відділ виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів 

трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 108 
Ф.Р-3429 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів 

трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 113 
Ф.Р-3471 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 

трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 121 
Ф.Р-3519 Апарат головного контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління 

Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської області 128 
Ф.Р-3743 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів 

трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 177 
Ф.Р-3782 Фінансовий відділ виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів 

трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 185 
Ф.Р-3852 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 

трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 205 
Ф.Р-3869 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нижньосірогозької районної ради депутатів 

трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 210 
Ф.Р-3891 Фінансовий відділ виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 

трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 216 
Ф.Р-3914 Фінансовий відділ виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів 

трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 224 
Ф.Р-4012 Відділ цін Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської 

області 260 
Ф. 4060 Херсонське обласне правління комерційного банку «Херсон», м. Херсон Херсонської 

області 276 
Ф. 4107 Державна інспекція з контролю за цінами в Херсонській області Державної інспекції 

з контролю за цінами України Міністерства економіки України, м. Херсон 
Херсонської області 293 

Ф. 4108 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 293 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КООПЕРАЦІЇ 

 
Ф.Р-3283 Горностаївська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 86 
Ф.Р-3324  Новотроїцька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 93 
Ф.Р-3389 Високопільська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 109 
Ф.Р-3436  Нововоронцовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 114 
Ф.Р-3452 Промислова артіль інвалідів ім. Леніна Херсонської обласної ради промислової 

кооперації, с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області 118 
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Ф.Р-3581 Білозерська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 140 

Ф.Р-3609 Чаплинська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 148 

Ф.Р-3674 Промислова артіль «Труд інвалідів» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів 
(облкоопінспілки), с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області 161 

Ф.Р-3769 Скадовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 182 

Ф.Р-3807 Генічеська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 191 

Ф.Р-3836 Робітничий кооператив (робкооп) радгоспу «Рогачик», с. Чистопілля, з 1963 р. 
Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської області 199 

Ф.Р-3932 Бериславська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 229 

 
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ, 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Ф.Р-3111 Управління Уповноваженого Головної бавовняної інспекції на Україні Народного 
Комісаріату легкої промисловості СРСР, м. Херсон Одеської області 43 

Ф.Р-3120 Херсонський міський молочний завод Херсонського обласного тресту «Маслопром», 
м. Херсон Херсонської області 44 

Ф.Р-3182 Бериславський машинобудівний завод Міністерства важкого енергетичного і 
транспортного машинобудування УРСР, м. Берислав Бериславського району 
Херсонської області  56 

Ф.Р-3312 Управління енергетичного господарства Ради народного господарства Херсонського 
економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 90 

Ф.Р-3391 Високопільське експлуатаційне відділення «Сільенерго» Херсонської обласної 
контори «Сільенерго», смт Високопілля Високопільського району Херсонської 
області 109 

Ф.Р-3448 Управління харчової промисловості виконавчого комітету Херсонської обласної ради 
народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 116 

Ф.Р-3511 4-е ткацьке виробництво Херсонського бавовняного комбінату Ради народного 
господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон 
Херсонської області 125 

Ф.Р-3512 Херсонське виробниче бавовняне об’єднання Державного комітету легкої та 
текстильної промисловості України, м. Херсон Херсонської області 125 

Ф.Р-3604 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Промислове підприємство 
«Херсонзалізобетон», м. Херсон Херсонської області 147 

Ф.Р-3608 Чаплинський маслосирзавод Херсонського обласного управління молочної 
промисловості, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 148 

Ф.Р-3619 Братолюбівський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», 
с. Братолюбівка Горностаївського району Херсонської області 150 

Ф.Р-3630 Херсонський м’ясокомбінат Ради народного господарства Херсонського 
економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області 151 

Ф.Р-3636 Великолепетиський маслоробний завод Херсонського обласного тресту 
«Маслосирпром», смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 153 

Ф.Р-3656 Приморський міжобласний спеціалізований трест «Приморськсільелектромережбуд» 
Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області 157 

Ф.Р-3692 Херсонська теплова електроцентраль (ТЕЦ) Одеського районного енергетичного 
управління «Одесаенерго», м. Херсон Херсонської області 165 

Ф.Р-3701 Херсонське енергетичне експлуатаційне управління сільського господарства тресту 
«Укрголовсільенерго», м. Херсон Херсонської області 167 

Ф.Р-3702 Дирекція на будівництві електропідстанцій і ліній електропередач Херсонського 
енергетичного експлуатаційного управління сільського господарства, м. Херсон 
Херсонської області 168 
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Ф.Р-3708 Дніпровський суднобудівний завод Міністерства суднобудівної промисловості СРСР 
і його заводський комітет, м. Херсон Херсонської області (ОАФ) 170 

Ф.Р-3730 Великоолександрівський районний харчовий комбінат Управління харчової 
промисловості Чорноморського Раднаргоспу, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 174 

Ф.Р-3749 Новокаховський завод залізобетонних виробів Українського республіканського 
спеціалізованого тресту з виробництва конструкцій для сільської електрифікації 
«Електромережконструкція», м. Нова Каховка Херсонської області 178 

Ф.Р-3751 Новокаховський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», 
м. Нова Каховка Херсонської області 178 

Ф.Р-3753 Новокаховська меблева фабрика Ради народного господарства Чорноморського 
економічного адміністративного району, м. Нова Каховка Херсонської області 179 

Ф.Р-3824 Каховський ремонтний завод Українського республіканського об’єднання 
«Сільгосптехніка», м. Каховка Каховського району Херсонської області 194 

Ф.Р-3837 Верхньорогачицький районний харчовий комбінат (райхарчокомбінат) Херсонського 
обласного управління промисловості продовольчих товарів, с. Карай-Дубина 
Верхньорогачицького району Херсонської області 200 

Ф.Р-3868 Нижньосірогозький маслозавод Херсонського обласного управління молочної 
промисловості, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 209 

Ф.Р-3956 Виробниче об’єднання «Південелектромаш» Міністерства машинобудування, 
військово-промислового комплексу і конверсії України, м. Нова Каховка Херсонської 
області 237 

Ф.Р-3966 Херсонське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання з плодоовочевої 
продукції «Херсонплодоовочгосп» Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, 
м. Херсон Херсонської області 237 

Ф.Р-3970 Новокаховський завод з виробництва гідротехнічних металоконструкцій 
Всесоюзного тресту «Гідромонтаж», м. Нова Каховка Херсонської області 239 

Ф.Р-3999 Херсонське обласне об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної і 
молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області 247 

Ф.Р-4014  Виробничо-торговельне підприємство «Херсонхліб» Територіального виробничого 
об’єднання хлібопекарської промисловості, м. Херсон Херсонської області 260 

Ф.Р-4034 Херсонське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області 267 

Ф.Р-4035 Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Херсонська меблева фабрика», м. Херсон 
Херсонської області 267 

Ф.Р-4036 Державне підприємство по газопостачанню і газифікації «Херсонгаз» Українського 
республіканського об’єднання по газопостачанню і газифікації «Укргаз», м. Херсон 
Херсонської області 268 

Ф.Р-4037 Херсонське підприємство електричних мереж виробничого енергетичного об’єднання 
«Одесаенерго» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 268 

Ф.Р-4040 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський завод «Прилад» Міністерства 
промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області 269 

Ф.Р-4073 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський ремонтно-механічний завод», м. Херсон 
Херсонської області 282 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ, АРХІТЕКТУРИ 

 
Ф.Р-3034 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Скадовської 

районної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської 
області 37 

Ф.Р-3133 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Іванівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської 
області 50 

Ф.Р-3263 Херсонський обласний сільсько-будівельний трест (облбудтрест) Херсонського 
обласного управління у справах сільського і колгоспного будівництва, м. Херсон 
Херсонської області 70 
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Ф.Р-3319 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Новотроїцької 
районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району 
Херсонської області 92 

Ф.Р-3426 Відділ сільського і колгоспного будівництва при виконавчому комітеті 
Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Херсонської області 112 

Ф.Р-3462 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 
Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 121 

Ф.Р-3472 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 122 

Ф.Р-3515 Відділ по будівництву у колгоспах виконавчого комітету Цюрупинської районної 
ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської 
області 127 

Ф.Р-3517 Орендне підприємство управління будівництва зрошувальних систем «Укрводбуд» 
Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської 
області 127 

Ф.Р-3542 Великолепетиська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 132 

Ф.Р-3548 Верхньорогачицька районна міжколгоспна будівельна організація 
(райміжколгоспбуд), с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 133 

Ф.Р-3560 Новотроїцька районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) 
Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, 
смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 135 

Ф.Р-3568 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Чаплинської 
районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської 
області 137 

Ф.Р-3627 Новомаячківська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 151 

Ф.Р-3664 Голопристанська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області 160 

Ф.Р-3714 Нижньосірогозька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), 
с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 171 

Ф.Р-3741 Управління будівництва Каховського гідровузла і промислових підприємств 
«Дніпробуду», м. Нова Каховка Херсонської області 176 

Ф.Р-3758 Каховське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 27 тресту 
«Укрелеватормлинбуд», м. Нова Каховка Херсонської області 180 

Ф.Р-3812 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Генічеської 
районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 191 

Ф.Р-3823 Херсонське будівельне управління № 8 фірми «Укргазбуд», м. Херсон Херсонської 
області 193 

Ф.Р-3826 Херсонська дирекція на будівництві виноробних заводів Херсонського 
спеціалізованого тресту виноробних радгоспів, м. Херсон Херсонської області 194 

Ф.Р-3828 Херсонський житлово-будівельний трест «Херсонжитлобуд» Головного управління 
підприємств промислового будівництва Міністерства промислового будівництва 
УРСР, м. Херсон Херсонської області 196 

Ф.Р-3857 Нижньосірогозька районна міжколгоспна дорожньо-будівельна організація 
Херсонської обласної ради міжколгоспного будівництва, смт Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Херсонської області 206 

Ф.Р-3870 Будівельне управління (БУ) № 453 ВАТ «Чорноморгідробуд» корпорації 
«Укртрансбуд», м. Херсон Херсонської області 210 

Ф.Р-3896 Білозерська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) 
Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 217 
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Ф.Р-3903 Каховське виробниче управління по сільському будівництву «Каховсільбуд» 
Міністерства сільського будівництва УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 219 

Ф.Р-3937 Чаплинська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) 
Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 231 

Ф.Р-3949 Будівельно-монтажний трест «Бериславсільбуд» Міністерства сільського будівництва 
УРСР, смт Козацьке Бериславського району Херсонської області 234 

Ф.Р-3954 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 236 

Ф.Р-4002 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Херсоноблагрошляхбуд», 
м. Херсон Херсонської області 248 

Ф.Р-4016 Херсонський будівельно-монтажний трест «Херсонводбуд» Міністерства меліорації і 
водного господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 262 

Ф.Р-4101 Колекція архітектурних креслень 291 
 

ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 
 

Ф.Р-3039 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Скадовської 
районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської 
області 37 

Ф.Р-3284 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 86 

Ф.Р-3311 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Сиваської 
районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської 
області 89 

Ф.Р-3323 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Новотроїцької районної ради депутаті трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького 
району Херсонської області 93 

Ф.Р-3364 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району 
Херсонської області 101 

Ф.Р-3390 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Високопільської районної ради депутатів трудящих, смт Високопілля 
Високопільського району Херсонської області 109 

Ф.Р-3473 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 122 

Ф.Р-3504 Херсонське морське агентство «Інфлот» Міністерства морського флоту СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 124 

Ф.Р-3523 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського 
району Херсонської області  129 

Ф.Р-3563 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Чаплинської 
районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської 
області 136 

Ф.Р-3580 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Білозерської 
районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської 
області 140 

Ф.Р-3622 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Каховської 
районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської 
області 150 

Ф.Р-3712 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 
Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Херсонської області 171 

Ф.Р-3921 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 
Іванівської районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району 
Херсонської області 226 
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Ф.Р-3941 Херсонський комплексний проектно-дослідний відділ Одеського філіалу 
Українського інституту проектування дорожнього і транспортного господарства 
«Укрдіпродортранс», м. Херсон Херсонської області 232 

Ф.Р-4068 Чорноморсько-Дніпровська басейнова державна інспекція Української державної 
інспекції Регістру та безпеки судноплавства (Держфлотнагляду України), м. Херсон 
Херсонської області 279 

 
ФОНДИ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

 
Ф.Р-3538 Херсонська студія телебачення Державного комітету з радіомовлення і телебачення 

при Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської області 131 
Ф.Р-3642 Херсонський технічний центр телебачення і радіомовлення Української державної 

телерадіомовної компанії, м. Херсон Херсонської області 154 
 

ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО, 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, МЕЛІОРАЦІЇ 

 
Ф.Р-3010 Каховське механізоване лісове господарство (мехлісгосп) Херсонського 

міжобласного управління лісового господарства, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 35 

Ф.Р-3033 Управління сільського господарства виконавчого комітету Скадовської районної 
ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 37 

Ф.Р-3035 Відділ бавовництва виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 
трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 37 

Ф.Р-3060 Каракулівницьке радянське господарство (радгосп) ім. 1 Травня, с. Добропілля 
Скадовського району Херсонської області 40 

Ф.Р-3061 Радянське господарство (радгосп) «Скадовський № 2» Скадовського тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 40 

Ф.Р-3106 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Скадовського району Херсонської області 
(ОАФ) 40 

Ф.Р-3121 Управління Уповноваженого тресту «Союзрадгоспбавовна» на Україні Народного 
Комісаріату землеробства СРСР, м. Херсон Одеської області 45 

Ф.Р-3185 Виноробне радянське господарство (радгосп) ім. Леніна Управління виноробної 
промисловості Ради народного господарства Херсонського економічного 
адміністративного району, с. Козацьке Бериславського району Херсонської області 56 

Ф.Р-3186 Радянське господарство (радгосп) «40 років Жовтня» Херсонського обласного 
управління радгоспів, с. Раківка Бериславського району Херсонської області 56 

Ф.Р-3187 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Бериславського району Херсонської області 
(ОАФ) 57 

Ф.Р-3233 Ордена «Знак пошани» племінне вівчарське радянське господарство (радгосп) 
«Червоний Чабан», ст. Вадим Каланчацького району Херсонської області 65 

Ф.Р-3234 Радянське господарство (радгосп) ім. Паризької комуни («Парижком») 
Укрсадвинтресту, с. Роздольне Каланчацького району Херсонської області 65 

Ф.Р-3247 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каланчацького району Херсонської області 
(ОАФ) 66 

Ф.Р-3251 Херсонське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель Міністерства 
лісового господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 68 

Ф.Р-3259 Радгосп-завод «Винрозсадник» Херсонського спеціалізованого тресту виноробних 
радгоспів (радгоспвинтресту), смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон 
Херсонської област 69 

Ф.Р-3261 Інспектура Республіканської державної комісії з сортовипробування картоплі, 
овочево-баштанних культур і кормових коренеплодів по Миколаївській, 
Кіровоградській, Херсонській і Одеській областях, м. Одеса Одеської області 70 

Ф.Р-3268 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Херсонської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 83 
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Ф.Р-3273 Радянське господарство (радгосп) ім. Тельмана Херсонського обласного управління 
радгоспів, с. Микільське Херсонського району Херсонської області 83 

Ф.Р-3274 Ордена Трудового Червоного Прапора свинарське радянське господарство (радгосп) 
«Інгулець» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Інгулець Херсонського 
району Херсонської області 84 

Ф.Р-3280 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної 
ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 85 

Ф.Р-3281 Управління сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної 
ради народних депутатів, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської 
області 85 

Ф.Р-3305 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Артаташ» 
Міністерства радгоспів УРСР, с. Привілля Сиваського району Херсонської області 88 

Ф.Р-3306 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Сиваський» 
Міністерства радгоспів УРСР, с. Жовтневе Сиваського району Херсонської області 88 

Ф.Р-3313 Українська інспектура Державної комісії з сортовипробування бавовнику 
Міністерства бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської області 90 

Ф.Р-3320 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 92 

Ф.Р-3341 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сиваського району Херсонської області 
(ОАФ) 96 

Ф.Р-3343 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Сиваш» Генічеського територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Сивашівка Новотроїцького 
району Херсонської області 98 

Ф.Р-3347 Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного 
управління радгоспів, с. Щербинівка Новотроїцького району Херсонської області 99 

Ф.Р-3348 Радянське господарство (радгосп) ім. Фрунзе Каховського спеціалізованого тресту 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Василівка Новотроїцького району 
Херсонської області 99 

Ф.Р-3351 Радянське господарство (радгосп) «Сиваський борець» Генічеського територіального 
виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Подове Новотроїцького району 
Херсонської області 99 

Ф.Р-3359 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної ради 
депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 101 

Ф.Р-3366 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної 
ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 102 

Ф.Р-3399 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Високопільського району Херсонської 
області (ОАФ) 110 

Ф.Р-3427 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Нововоронцовської 
районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонської області 112 

Ф.Р-3439 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Піонер» Херсонського 
обласного управління радгоспів, с. Любимівка Нововоронцовського району 
Херсонської області 115 

Ф.Р-3442 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Придніпровський» Херсонського 
обласного тресту радгоспів, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонської області 115 

Ф.Р-3444 Нововоронцовський державний плодорозсадник Української республіканської 
контори «Плодорозсадник», смт Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонської області 115 

Ф.Р-3450 Нововоронцовський районний птахокомбінат Херсонської обласної контори 
інкубаторно-птахівничих станцій, с. Нововоронцовка Нововороноцовського району 
Херсонської області 117 

Ф.Р-3502 Херсонський обласний державний трест по шовківництву Управління шовківництва 
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 124 

Ф.Р-3518 Колекція документів про розвиток народного господарства Великолепетиського, 
Генічеського, Іванівського, Новотроїцького, Сиваського районів за 1938-1941 роки 128 
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Ф.Р-3530 Державний інспектор з визначення врожайності Цюрупинського міжрайону при 
Державному плановому комітеті СРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського району 
Херсонської області 130 

Ф.Р-3535 Новотроїцьке районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Новотроїцьке Новотроїцького району 
Херсонської області 130 

Ф.Р-3541 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської 
районної ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Херсонської області 131 

Ф.Р-3543 Великолепетиське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Херсонської області 132 

Ф.Р-3546 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Херсонської області 133 

Ф.Р-3549 Верхньорогачицьке районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Херсонської області 133 

Ф.Р-3551 Управління сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 133 

Ф.Р-3552 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 134 

Ф.Р-3558 Відділ бавовництва виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів 
трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 135 

Ф.Р-3561 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної 
ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 135 

Ф.Р-3569 Відділ бавовництва виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 137 

Ф.Р-3590 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Білозерського району Херсонської області 
(ОАФ) 141 

Ф.Р-3593 Радянське господарство (радгосп) «Городній Велетень» Херсонського консервного 
комбінату, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 142 

Ф.Р-3594 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Білозерський» Херсонського 
виноробного тресту, с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області 142 

Ф.Р-3595 Білозерське розсадницьке радянське господарство (розсадникорадгосп) Українського 
республіканського тресту «Укрплодовинрозсадник», с. Нова Зоря Білозерського 
району Херсонської області 143 

Ф.Р-3596 Машинно-тракторні станції (МТС) Херсонського обласного управління сільського 
господарства (ОАФ) 143 

Ф.Р-3605 Херсонське обласне об’єднання «Сільгосптехніка» Українського республіканського 
об’єднання «Сільгосптехніка», м. Херсон Херсонської області 147 

Ф.Р-3610 Червонополянське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) 
Херсонського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, 
с. Андріївка Чаплинського району Херсонської області 149 

Ф.Р-3626 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Новомаячківський» Херсонського 
обласного управління радгоспів, смт Нова Маячка Каховського району Херсонської 
області 151 

Ф.Р-3643 Великолепетиське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) 
Українського республіканського тресту садових та виноробних підприємств 
(Укрсадвинтресту), смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 154 

Ф.Р-3657 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великоолександрівського району Херсонської 
області (ОАФ) 158 

Ф.Р-3670 Голопристанське розсадницьке радянське господарство (радгосп) Голопристанського 
територіального колгоспно-радгоспного управління, с. Нова Збур’ївка 
Голопристанського району Херсонської області 161 



 311

Ф.Р-3697 Херсонське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного управління 
лісового господарства і лісозаготівель, м. Херсон Херсонської області 166 

Ф.Р-3700 Херсонське овочеве радянське господарство (радгосп) Херсонського виробничого 
об’єднання консервної промисловості, с. Зеленівка Дніпровського району м. Херсон 
Херсонської області 167 

Ф.Р-3703 Державна інспекція з карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР 
по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області 168 

Ф.Р-3704 Херсонське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства 
виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон 
Херсонської області 169 

Ф.Р-3707 Херсонське проектно-вишукувальне орендне підприємство «Херсонводпроект» 
Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської 
області 170 

Ф.Р-3732 Великоолександрівське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного 
управління лісового господарства і лісозаготівель, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 174 

Ф.Р-3755 Відгодівельне радянське господарство (радгосп) «Труд» Херсонського обласного 
об’єднання м’ясної промисловості, с. Маслівка Новокаховської міської ради 
Херсонської області 179 

Ф.Р-3756  Новокаховське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Каховського 
районного виробничого управління сільського господарства, с. Плодове 
Новокаховської міської ради Херсонської області 180 

Ф.Р-3757 Новокаховська лугомеліоративна станція Українського республіканського 
спеціалізованого тресту лугомеліоративних станцій Державного комітету УРСР по 
водному господарству, м. Нова Каховка Херсонської області 180 

Ф.Р-3759 Гідрогеолого-меліоративна експедиція Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області 180 

Ф.Р-3766 Херсонський спеціалізований трест по виробництву м’яса на промисловій основі 
«Херсонтваринпром» Головного управління по виробництву продуктів тваринництва 
на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 182 

Ф.Р-3774 Цюрупинське управління виноробних заводів Херсонського тресту виноробних 
радгоспів, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 183 

Ф.Р-3780 Великокопанівське степове лісове господарство (лісгосп) Херсонського 
міжобласного управління лісового господарства і лісозаготівель, с. Великі Копані 
Цюрупинського району Херсонської області 185 

Ф.Р-3781 Земельний відділ виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 185 

Ф.Р-3803 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Генічеської районної ради 
депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 189 

Ф.Р-3825 Херсонський обласний сектор служби сигналізації і прогнозів появи шкідників і 
хвороб сільськогосподарських культур Херсонського обласного управління 
сільського господарства, м. Херсон Херсонської області 194 

Ф.Р-3831 Територіально-виробниче колгоспно-радгоспне управління виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 198 

Ф.Р-3839 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 200 

Ф.Р-3841 Бериславський спеціалізований трест м’ясомолочних радгоспів Міністерства 
сільського господарства УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської 
області 201 

Ф.Р-3849 Чаплинське виробниче управління зрошуваного землеробства Херсонського 
обласного управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району 
Херсонської області 204 
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Ф.Р-3850 Радянське господарство (радгосп) «Чаплинський» Каланчацького тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Хрестівка 
Чаплинського району Херсонської області  204 

Ф.Р-3851 Радянське господарство (радгосп) ім. Карла Маркса Каланчацького тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Балтазарівка 
Чаплинського району Херсонської області 205 

Ф.Р-3859 Чаплинська районна станція по боротьбі з хворобами тварин Херсонського обласного 
управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської 
області 206 

Ф.Р-3863 Управління сільського господарства виконавчого комітету Нижньосірогозької 
районної ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району 
Херсонської області 207 

Ф.Р-3867 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нижньосірогозького району Херсонської 
області (ОАФ) 207 

Ф.Р-3881 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нововоронцовського району Херсонської 
області (ОАФ) 212 

Ф.Р-3886 Херсонське територіальне колгоспно-радгоспне виробниче управління Херсонського 
обласного управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, 
м. Херсон Херсонської області 214 

Ф.Р-3887 Білозерське виробниче управління меліорації і водного господарства Херсонського 
обласного управління меліорації і водного господарства, смт Білозерка Білозерського 
району Херсонської області 215 

Ф.Р-3888 Радянське господарство (радгосп) «Молода гвардія» Білозерського виробничого 
управління меліорації і водного господарства, с. Киселівка Білозерського району 
Херсонської області 215 

Ф.Р-3889 Радянське господарство (радгосп) «Перемога» Білозерського виробничого колгоспно-
радгоспного управління, с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської 
області 216 

Ф.Р-3890 Тваринницьке радянське господарство (радгосп) «50 років Жовтня» Бериславського 
спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Дубівка Горностаївського 
району Херсонської області 216 

Ф.Р-3895 Білозерське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Білозерка Білозерського району Херсонської 
області 217 

Ф.Р-3897 Ремонтно-технічні станції (РТС) Херсонського обласного управління сільського 
господарства (ОАФ) 217 

Ф.Р-3898 Радянське господарство (радгосп) «Прогрес» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Томина Балка 
Білозерського району Херсонської області (ОАФ) 218 

Ф.Р-3899 Радянське господарство (радгосп) «Лиманський» Білозерського виробничого 
управління меліорації і водного господарства, с. Станіслав Білозерського району 
Херсонської області 218 

Ф.Р-3900 Радянське господарство (радгосп) «Росія» Білозерського тресту спеціалізованих 
радгоспів зрошуваного землеробства, с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської 
області 218 

Ф.Р-3906 Скадовське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», м. Скадовськ Скадовського району Херсонської 
області 221 

Ф.Р-3907 Скадовське районне управління лісового господарства і лісозаготівель Херсонського 
обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 221 

Ф.Р-3908 Радянське господарство (радгосп) «Світанок» Білозерського виробничого управління 
меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Токарівка 
Білозерського району Херсонської області (ОАФ) 221 

Ф.Р-3917 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської 
районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської 
області 225 
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Ф.Р-3918 Херсонська обласна станція захисту рослин Херсонського обласного виробничого 
об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства 
«Сільгоспхімія», м. Херсон Херсонської області 225 

Ф.Р-3923 Іванівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 226 

Ф.Р-3928 Бериславське виробниче колгоспно-радгоспне управління Херсонського обласного 
управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 228 

Ф.Р-3935 Чаплинське управління експлуатації зрошувальних систем Херсонського обласного 
виробничого управління зрошуваного землеробства і водного господарства, 
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 231 

Ф.Р-3943 Херсонська обласна інспекція з охорони природи Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР з охорони природи, м. Херсон Херсонської області 232 

Ф.Р-3945 Плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) «Мічурінець», с. Зміївка 
Бериславського району Херсонської області 233 

Ф.Р-3946 Радянське господарство (радгосп) «Львівський» Бериславського спеціалізованого 
тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Львове Бериславського району Херсонської 
області 233 

Ф.Р-3947 Радянське господарство (радгосп) «Пам’ять Леніна» Бериславського спеціалізованого 
тресту м’ясомолочних радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської 
області 234 

Ф.Р-3951 Виноробне радянське господарство (радгосп) «Червоний маяк» Управління 
виноробної промисловості Херсонського спеціалізованого тресту виноробних 
радгоспів, с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області 235 

Ф.Р-3969 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. начдива Солодухіна 
Херсонського тресту виноробних радгоспів, с. Дніпряни Новокаховської міської ради 
Херсонської області 239 

Ф.Р-3971 Горностаївське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», смт Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 239 

Ф.Р-3973 Управління експлуатації Північно-Кримського каналу ім. Комсомолу України 
Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Нова Каховка Херсонської 
області 239 

Ф.Р-3979 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Прапор» Білозерського тресту 
спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Надеждівка Білозерського 
району Херсонської області 241 

Ф.Р-3985 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 243 

Ф.Р-3987 Херсонський спеціалізований трест овоче-молочних радгоспів, м. Херсон 
Херсонської області 244 

Ф.Р-4005 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради 
депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 255 

Ф.Р-4006 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 255 

Ф.Р-4007 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 255 

Ф.Р-4008 Управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської районної ради 
народних депутатів, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області 255 

Ф.Р-4010 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської районної 
ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району 
Херсонської області 259 

Ф.Р-4019 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної 
ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 263 

Ф.Р-4046 Управління сільського господарства виконавчого комітету Білозерської районної 
ради народних депутатів, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 271 

Ф.Р-4047 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Облагрохім», м. Херсон Херсонської області 272 
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Ф.Р-4048 Управління сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської 
районної ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 272 

Ф.Р-4050 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Генічеської 
районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 273 

Ф.Р-4051 Генічеське районне агропромислове об’єднання (РАПО), м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 273 

Ф.Р-4052 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної 
ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 274 

Ф.Р-4053 Агропромисловий комітет Державного агропромислового комітету УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 274 

Ф.Р-4054 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету 
Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 275 

Ф.Р-4056 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету 
Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 276 

Ф.Р-4062 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету 
Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, смт Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 277 

Ф.Р-4063 Управління сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради народних депутатів, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького 
району Херсонської області 277 

Ф.Р-4064 Спеціалізований трест рисосіючих радгоспів Міністерства сільського господарства 
УРСР, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 277 

Ф.Р-4078 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Цюрупинської районної 
ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської 
області 284 

Ф.Р-4102 Відділ бавовництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 291 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТОРГІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ І ЗАГОТІВЕЛЬ 

 
Ф.Р-3023 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Каховському району, м. Каховка 

Каховського району Херсонської області 36 
Ф.Р-3025 Відділ торгівлі виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 

м. Каховка Каховського району Херсонської області 36 
Ф.Р-3122 Херсонська база Українського відділення бавовнопостачання (бавовнобаза), 

м. Херсон Одеської області 45 
Ф.Р-3125 Херсонське відділення Української республіканської контори Головного управління 

по заготівлі рослинної лікарської і технічної сировини («Головліктехпром»), 
м. Херсон Херсонської області 46 

Ф.Р-3136 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іванівському району, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 50 

Ф.Р-3315 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 
трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 91 

Ф.Р-3432 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Нововоронцовському району, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області 113 

Ф.Р-3556  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Сиваському району, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 134 

Ф.Р-3567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чаплинському району, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 136 

Ф.Р-3652 Орендне підприємство «Херсонкнига», м. Херсон Херсонської області 156 
Ф.Р-3662 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Голопристанському району, 

смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 159 
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Ф.Р-3688 Відділ торгівлі виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 163 

Ф.Р-3806 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Генічеському району, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 190 

Ф.Р-3827 Херсонська обласна контора по торгівлі в курортних місцевостях Української 
республіканської контори по торгівлі в курортних місцевостях («Укркурортторг»), 
м. Херсон Херсонської області 194 

Ф.Р-3838 Орендне підприємство матеріально-технічного забезпечення «Херсонресурси», 
м. Херсон Херсонської області 200 

Ф.Р-3992 Херсонське обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, переробці і 
збуту вторинних чорних металів «Вторчормет» Українського республіканського 
виробничого об’єднання по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних металів 
(«Укрвторчормет») при Міністерстві чорної металургії УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 245 

Ф.Р-3996 Управління по заготівлі і постачанню палива населенню і комунально-побутовим 
підприємствам виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, 
м. Херсон Херсонської області 247 

Ф.Р-4011 Інспекція по заготівлі і якості сільськогосподарської продукції Херсонської обласної 
державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області 259 

 
ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

Ф.Р-3437 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних 
депутатів, м. Херсон Херсонської області 114 

Ф.Р-3666 Комбінат «Металопобутремонт» Херсонського обласного управління побутового 
обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області 160 

Ф.Р-3687 Управління водоканалізації Херсонського обласного відділу комунального 
господарства, м. Херсон Херсонської області 163 

Ф.Р-3705 Херсонський міський різногалузевий комбінат Херсонського обласного управління 
побутового обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області 163 

Ф.Р-3735 Управління підприємств побутового обслуговування населення та туризму 
Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області 174 

Ф.Р-3997 Генеральне агентство по туризму в Херсонській області – туристичний комплекс 
«Фрегат» Державного комітету України по туризму, м. Херсон Херсонській області 247 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ 

 
Ф.Р-3038 Відділ кінофікації виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 

трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 37 
Ф.Р-3269 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської районної 

ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 83 
Ф.Р-3282 Відділ кінофікації виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 

трудящих, м. Херсон Херсонської області 86 
Ф.Р-3309 Відділ культури виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, 

смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 89 
Ф.Р-3360 Відділ кінофікації виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 

трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 101 
Ф.Р-3387 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Високопільської районної 

ради депутатів трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської 
області 108 

Ф.Р-3388 Відділ кінофікації виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів 
трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області 108 

Ф.Р-3455 Лекційне бюро Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 118 

Ф.Р-3459 Відділ культури виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів 
трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 120 
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Ф.Р-3513 Відділ культури виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих і Будинок культури, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської 
області 126 

Ф.Р-3514 Відділ кінофікації виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів 
трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 126 

Ф.Р-3522 Відділ культури виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів 
трудящих, м Скадовськ Скадовського району Херсонської області 129 

Ф.Р-3540 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 131 

Ф.Р-3555 Відділ кінофікації виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів 
трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 134 

Ф.Р-3575 Херсонські художньо-виробничі майстерні Художнього фонду УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 138 

Ф.Р-3623 Відділ культури виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 150 

Ф.Р-3645 Херсонське обласне відділення Музичного товариства УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 154 

Ф.Р-3655 Херсонський краєзнавчий музей, м. Херсон Херсонської області 157 
Ф.Р-3665 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Голопристанської 

районної ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 160 

Ф.Р-3667 Відділ кінофікації виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 160 

Ф.Р-3683 Херсонський обласний академічний український музично-драматичний театр 
ім. Миколи Куліша Херсонського обласного управління культури, м. Херсон 
Херсонської області 162 

Ф.Р-3763 Новокаховський кінотеатр «Родина» Херсонського обласного управління кінофікації, 
м. Нова Каховка Херсонської області 181 

Ф.Р-3805 Генічеський районний державний архів виконавчого комітету Генічеської районної 
ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 190 

Ф.Р-3809 Відділ кінофікації виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 191 

Ф.Р-3822 Відділ культури виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 193 

Ф.Р-3834 Відділ культури виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів 
трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 199 

Ф.Р-3848 Відділ культури виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 204 

Ф.Р-3862 Архівний відділ виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів 
і централізована бухгалтерія, м. Херсон Херсонської області  206 

Ф.Р-3894 Відділ кінофікації виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів 
трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 217 

Ф.Р-3904 Відділ культури виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 220 

Ф.Р-3915 Відділ культури виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів 
трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 225 

Ф.Р-3968 Новокаховський міський Палац культури Новокаховського міського відділу 
культури, м. Нова Каховка Херсонської області 238 

Ф.Р-3981 Відділ культури виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів 
трудящих, Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області 242 

Ф.Р-3983 Відділ культури виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів 
трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 242 

Ф.Р-3989 Херсонський планетарій ім. Ю.О.Гагаріна Херсонського обласного відділення 
товариства «Знання», м. Херсон Херсонської області 244 

Ф.Р-4029 Херсонське обласне відділення Українського фонду культури, м. Херсон Херсонської 
області 265 
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Ф.Р-4038 Херсонський обласний театр ляльок управління культури виконавчого комітету 
Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 268 

Ф.Р-4083 Відділ культури виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 284 

Ф.Р-4086 Відділ культури виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 285 

Ф.Р-4087 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області 285 

Ф.Р-4088 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Новомаячківської 
районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 285 

Ф.Р-4089 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Білозерської районної 
ради депутатів трудящих, с. Білозерка Білозерського району Херсонської області 285 

Ф.Р-4090 Відділ культури виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів 
трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 286 

Ф.Р-4091 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Скадовської районної 
ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 286 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАУКИ 

 
Ф.Р-3582 Херсонське елітне господарство овочевих культур Всесоюзного науково-дослідного 

інституту консервної промисловості (ВНДІКП), с. Комишани Білозерського району 
Херсонської області 140 

Ф.Р-3602 Херсонський філіал Українського республіканського проектно-вишукувального 
інституту «Укрколгосппроект», м. Херсон Херсонської області 146 

Ф.Р-3649 Колекція документів про проведення свят і урочистостей, присвячених ювілейним і 
пам’ятним датам в області 155 

Ф.Р-3680 Херсонське обласне правління Науково-технічного товариства радіотехніки, 
електроніки і зв’язку ім. О.С.Попова, м. Херсон Херсонської області 162 

Ф.Р-3754 Українська науково-дослідна станція по боротьбі з гірчаком Міністерства сільського 
господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області 179 

Ф.Р-3773 Цюрупинський ветеринарний технікум Міністерства сільського господарства УРСР і 
його навчально-дослідне господарство, м. Цюрупинськ Цюрупинського району 
Херсонської області (ОАФ) 183 

Ф.Р-3871 Херсонське міське єдине наукове медичне товариство лікарів, м. Херсон Херсонської 
області 210 

Ф.Р-3901 Херсонський філіал Українського республіканського проектного інституту по 
землеустрою «Укрземпроект», м. Херсон Херсонської області 219 

Ф.Р-3913 Херсонський індустріальний інститут Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР, м. Херсон Херсонської області 223 

Ф.Р-3986 Херсонський вечірній філіал Миколаївського кораблебудівного інституту 
ім. адмірала С.О.Макарова, м. Херсон Херсонської області 243 

Ф.Р-3993 Херсонський обласний відділ комплексного проектування Українського 
республіканського проектного інституту «Укржитлоремпроект», м. Херсон 
Херсонської області 246 

Ф.Р-3994 Херсонське відділення Українського науково-дослідного інституту рибного 
господарства, м. Херсон Херсонської області 246 

Ф.Р-4039 Південно-Український науковий центр агрохімічного обслуговування сільського 
господарства Міністерства сільського господарства України, м. Херсон Херсонської 
області 269 

Ф.Р-4041 Херсонський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і 
пропаганди Українського науково-дослідного інституту науково-технічної 
інформації, м. Херсон Херсонської області 269 
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ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

 
Ф.Р-3030 Генічеський кооперативний технікум, м. Генічеськ Генічеського району 

Дніпропетровської області 36 
Ф.Р-3138 Новосеменівський дитячий будинок Іванівського районного відділу народної освіти, 

с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області 51 
Ф.Р-3178 Відділ народної освіти виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів 

трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 55 
Ф.Р-3260 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів 

трудящих, м. Херсон Херсонської області 70 
Ф.Р-3310 Відділ народної освіти виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів 

трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області 89 
Ф.Р-3316 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів 

трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 91 
Ф.Р-3363 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів 

трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 101 
Ф.Р-3385 Відділ народної освіти виконавчого комітету Високопільської районної ради 

депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області 108 
Ф.Р-3428 Відділ народної освіти виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради 

депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської 
області 113 

Ф.Р-3454 Херсонський гідрометеорологічний технікум Головного управління 
гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон Херсонської 
області 118 

Ф.Р-3521 Каланчацька середня школа № 1, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської 
області 129 

Ф.Р-3529 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапора судномеханічний технікум 
ім. адмірала Ушакова Управління кадрів і навчальних закладів Міністерства 
суднобудівної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 130 

Ф.Р-3544 Великолепетиське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 8 Херсонського 
обласного управління трудових ресурсів, смт Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 132 

Ф.Р-3598 Херсонське обласне управління професійно-технічної освіти Державного комітету 
Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області 144 

Ф.Р-3603 Херсонська вечірня музична школа Херсонського обласного управління культури, 
м. Херсон Херсонської області 146 

Ф.Р-3607 Херсонське державне музичне училище Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 148 

Ф.Р-3634 Херсонське культурно-просвітнє училище Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 152 

Ф.Р-3658 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради 
депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 159 

Ф.Р-3684 Херсонський міський Палац піонерів і школярів Херсонського міського відділу 
народної освіти, м. Херсон Херсонської області 162 

Ф.Р-3685 Херсонське професійно-технічне училище (ПТУ) № 1 Херсонського обласного 
управління професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області 162 

Ф.Р-3686 Херсонська семирічна дитяча музична школа Херсонського обласного управління 
культури, м. Херсон Херсонської області 163 

Ф.Р-3698 Херсонське кооперативне професійно-технічне училище (ПТУ) Херсонської обласної 
спілки споживчих товариств (облспоживспілки), м. Херсон Херсонської області 166 

Ф.Р-3706 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 169 

Ф.Р-3737 Херсонська обласна санаторно-лісова школа, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 176 
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Ф.Р-3744 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 177 

Ф.Р-3767 Херсонський машинобудівний технікум Міністерства тракторного і 
сільськогоподарського машинобудування СРСР, м. Херсон Херсонської області 182 

Ф.Р-3775 Цюрупинський ветеринарний технікум Міністерства сільського господарства УРСР і 
його навчально-дослідне господарство, м. Цюрупинськ Цюрупинського району 
Херсонської області 183 

Ф.Р-3776 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 1, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 184 

Ф.Р-3777 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 2, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 184 

Ф.Р-3778 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим 
навчанням школа № 4, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області 184 

Ф.Р-3783 Відділ народної освіти виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів 
трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 186 

Ф.Р-3814 Відділ народної освіти виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів 
трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 191 

Ф.Р-3847 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів 
трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 203 

Ф.Р-3902 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області 219 

Ф.Р-3925 Іванівське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 15 Херсонського 
обласного управління професійно-технічної освіти, смт Іванівка Іванівського району 
Херсонської області 227 

Ф.Р-3944 Бериславське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Берислав 
Херсонської області 233 

Ф.Р-3950 Херсонська обласна станція юних техніків Херсонського обласного відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 235 

Ф.Р-3952 Херсонська обласна станція юних туристів Херсонського обласного відділу народної 
освіти, м. Херсон Херсонської області 235 

Ф.Р-4013 Херсонський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 260 

Ф.Р-4027 Херсонський державний текстильний технікум Міністерства освіти України, 
м. Херсон Херсонської області 265 

 
ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 
Ф.Р-3611 Херсонська психоневрологічна лікарня Херсонського обласного відділу охорони 

здоров’я, с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області 149 
Ф.Р-3631 Херсонський обласний онкологічний диспансер Херсонського обласного відділу 

охорони здоров’я, м. Херсон Херсонської області 152 
Ф.Р-3695 Лікарня водників Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, м. Херсон 

Херсонської області 165 
Ф.Р-3722 Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер Херсонського обласного 

управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської 
області 171 

Ф.Р-4079 Херсонський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я 
виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон 
Херсонської області 284 

 
ФОНДИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, 

ДОБРОВІЛЬНИХ ТОВАРИСТВ 
 

Ф.Р-3641 Херсонська обласна рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного Ордена Леніна 
товариства «Динамо», м. Херсон Херсонської області 153 

Ф.Р-3691 Комітет у справах фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Херсонської 
міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області 164 
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Ф.Р-3762 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Трудові 
резерви», м. Херсон Херсонської області 181 

Ф.Р-3820 Генічеська районна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) 
«Колгоспник», м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 192 

Ф.Р-3821 Генічеський районний комітет у справах фізичної культури і спорту виконавчого 
комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 193 

Ф.Р-3876 Херсонська обласна рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 212 

Ф.Р-3926 Херсонська обласна громадська рада студентського добровільного спортивного 
товариства (СДСТ) «Буревісник», м. Херсон Херсонської області 227 

Ф.Р-3930 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Авангард», 
м. Херсон Херсонської області 228 

Ф.Р-3953 Херсонська обласна рада добровільного профспілково-кооперативного сільського 
спортивного товариства (ДССТ) «Колос», м. Херсон Херсонської області 236 

Ф.Р-3955 Херсонська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 236 

Ф.Р-3967 Комітет у справах фізкультури і спорту при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 238 

Ф.Р-3976 Новокаховська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Нова 
Каховка Херсонської області 240 

 
ФОНДИ ГРОМАДСЬКИХ, БЛАГОДІЙНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Ф.Р-3601 Херсонська обласна організація товариства «Знання» України, м. Херсон Херсонської 

області 145 
Ф.Р-3647 Херсонське обласне відділення Педагогічного товариства УРСР, м. Херсон 

Херсонської області 155 
Ф.Р-3693 Херсонська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів України, 

м. Херсон Херсонської області 165 
Ф.Р-3699 Херсонське навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих 

(УТОС), м. Херсон Херсонської області 166 
Ф.Р-3934 Рада Херсонської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури, м. Херсон Херсонської області 230 
Ф.Р-4000 Правління Херсонської обласної організації Спілки художників УРСР, м. Херсон 

Херсонської області 248 
Ф.Р-4001 Документи про інтернаціональні зв’язки трудящих Херсонщини 248 
Ф.Р-4021 Херсонський обласний відділ Українського товариства глухих, м. Херсон 

Херсонської області 263 
Ф.Р-4026 Херсонська обласна рада Всесоюзного добровільного товариства боротьби за 

тверезість, м. Херсон Херсонської області 265 
Ф.Р-4042 Херсонська обласна організація Спілки журналістів УРСР, м. Херсон Херсонської 

області 269 
Ф.Р-4049 Херсонська обласна рада миру, м. Херсон Херсонської області 273 
Ф.Р-4092 Колекція документів громадських організацій, створених на території Херсонщини 286 
Ф.Р-4094 Колекція документів об’єднань громадян незалежної України, створених на території 

Херсонщини 286 
Ф.Р-4096 Колекція конкурсних робіт «Херсонщина спілкується зі світом» 289 
Ф.Р-4103 Херсонське обласне відділення Українського національного фонду (УНФ) 

«Взаєморозуміння і примирення», м. Херсон Херсонської області 291 
 

ФОНДИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Ф.Р-3225 Херсонська обласна рада професійних спілок (облпрофрада), м. Херсон Херсонської 
області 58 

Ф.Р-3456 Херсонський міськрайонний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 
робітників (СГЛР), м. Херсон УСРР 119 
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Ф.Р-3457 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
споживчої кооперації, м. Херсон Херсонської області 119 

Ф.Р-3600 Херсонський обласний комітет профспілки працівників харчової промисловості, 
м. Херсон Херсонської області 145 

Ф.Р-3910 Білозерський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і 
заготівель, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 222 

Ф.Р-3939 Чаплинський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і 
заготівель, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області  232 

Ф.Р-3948 Бериславський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
споживчої кооперації, м. Берислав Бериславського району Херсонської області 234 

Ф.Р-3975 Новокаховський міський комітет профспілки медичних працівників, м. Нова Каховка 
Херсонської області 240 

Ф.Р-3977 Херсонський обласний комітет профспілки працівників будівництва і промисловості 
будівельних товарів, м. Херсон Херсонської області 240 

Ф.Р-3980 Білозерський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і 
споживчої кооперації, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 242 

Ф.Р-3990 Херсонський обласний комітет профспілки працівників плодоовочевого господарства 
і заготівель, м. Херсон Херсонської області 244 

 
ФОНДИ ВИДАВНИЦТВ, РЕДАКЦІЙ, ГАЗЕТ, ЧАСОПИСІВ 

 
Ф.Р-3376 Каланчацька районна редакція газети «Червоний Перекоп», орган Каланчацького 

районного комітету КП(б) України і виконавчого комітету Каланчацької районної 
ради депутатів трудящих, с. Каланчак Херсонської області Каланчацького району 102 

Ф.Р-3606 Херсонське обласне агентство «Союздрук» Херсонського обласного виробничо-
технічного управління зв’язку, м. Херсон Херсонської області 148 

Ф.Р-3912 Херсонська обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сіл Української РСР. 
Херсонська область», м. Херсон Херсонської області 222 

Ф.Р-4024 Листи громадян в редакції газет та комітет по телебаченню і радіомовленню 
Херсонської обласної ради народних депутатів 264 

 
ФОНДИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Ф.Р-3262 Відділ сортовипробування овочевих, баштанних культур, картоплі і кормових 

коренеплодів при сільськогосподарському відділі Миколаївського 
генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 70 

Ф.Р-4105 Колекція агітаційно-пропагандистських документів і оголошень нацистської 
окупаційної влади та її союзників 292 

 
ОСОБОВІ ФОНДИ 

 
Ф.Р-3008 Колекція документів Героїв Соціалістичної праці, передовиків і раціоналізаторів 

промислових підприємств Херсонської області 35 
Ф.Р-3071 Колекція документів Героїв Соціалістичної праці – передовиків сільського 

господарства Херсонської області 40 
Ф.Р-3264 Колекція документів з історії Громадянської війни і становлення Радянської влади на 

Херсонщині 71 
Ф.Р-3378 Журналісти і письменники Херсонщини 102 
Ф.Р-3460 Фогель Наум Давидович (1908-1980), лікар-невропатолог, письменник, член Спілки 

письменників УРСР 120 
Ф.Р-3497 Письмові роботи учнів шкіл Херсонської області на тему «Що я пережив під час 

окупації» 123 
Ф.Р-3536 Плахтін Іван Олексійович (Максим Голка) (1907-1985), письменник 131 
Ф.Р-3650 Куліш Леонід Пилипович (1924-2002), поет, член Національної спілки письменників 

України 155 
Ф.Р-3654 Ольховий Микола Степанович (1908), партійний працівник 156 
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Ф.Р-3668 Давидов Михайло (Соломон) Йосипович (1917-1982), професор, доктор історичних 
наук 161 

Ф.Р-3723 Рєзніков Петро Дмитрович (1904-1968), український письменник 172 
Ф.Р-3724 Лаврунов Костянтин Олександрович (Кость Лаврунів) (1907-1968), український 

письменник 172 
Ф.Р-3725 Трипольський Костянтин Іванович (1905-1967), актор, режисер самодіяльного театру 172 
Ф.Р-3726 Документи лікарів 173 
Ф.Р-3765 Зібрання документів «Ленін і Херсонщина» 181 
Ф.Р-3772 Фомуляєва Марія Андріївна (1910-1968), письменник, літературознавець 182 
Ф.Р-3779 Бориков Петро Лазаревич (1890-1970), Заслужений артист УРСР 184 
Ф.Р-3818 Копштейн Арон Йосипович (1915-1940), поет 192 
Ф.Р-3833 Наливайко Георгій Якович (1891-1973), інженер водного транспорту 199 
Ф.Р-3873 Кривошеїни, родинний фонд 211 
Ф.Р-3988 Лисенко Микола Федорович (1915-1990), вчений-філософ 244 
Ф.Р-4003 Документи професорсько-викладацького складу навчальних закладів і вчителів 249 
Ф.Р-4004 Балаш Віктор Григорович (1932), член Спілки художників СРСР, Заслужений 

художник УРСР 254 
Ф.Р-4009 Краєзнавці Херсонщини (ОАФ) 256 
Ф.Р-4015 Колекція документів політичних і громадських діячів Херсонщини (ОАФ) 261 
Ф.Р-4022 Бучинські 264 
Ф.Р-4023 Сухопаров Сергій Михайлович (1956), літературознавець, краєзнавець 264 
Ф.Р-4025 Колекція документів художників Херсонщини 265 
Ф.Р-4032 Документи артистів 266 
Ф.Р-4044 Голобородьки, родинний фонд 270 
Ф.Р-4045 Колекція фотодокументів і документів С. В. Макарова 271 
Ф.Р-4074 Братан Микола Іванович (1934-2010), письменник 282 
Ф.Р-4077 Орлова Зоря Соломонівна (1927), історик-краєзнавець, почесний член Спілки 

архівістів України 283 
Ф.Р-4084 Рилєєв Василь Петрович (1944), член Національних спілок фотохудожників і 

журналістів України, Заслужений діяч мистецтв України 285 
Ф.Р-4093 Документи з історії Голодомору 1932-1933 років та голоду 1946-1947 років на 

Херсонщині 286 
Ф.Р-4095 Горностаєв Євген Вікентійович (1914-2004), краєзнавець, колекціонер, Почесний 

громадянин м. Херсон 288 
Ф.Р-4097 Родина Фальц-Фейнів 289 
Ф.Р-4098 Кичинський Анатолій Іванович (1950), поет 290 
Ф.Р-4106 Степанов Микола Дмитрович (1926-2009), член Національної спілки фотохудожників 

України, голова правління Херсонського обласного фотоклубу 292 
Ф.Р-4112 Громихін В’ячеслав Михайлович (1942), архітектор, Почесний громадянин м. Херсон 294 
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  
ТА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, ЗГАДАНИХ У РЕЄСТРІ* 

3-й Український фронт – 106 
4-е ткацьке виробництво Херсонського 
бавовняно-паперового комбінату – 125  

4-й Український фронт – 67, 106 
5-а дільниця Херсонського повітового карно-
розшукового відділення, м-ко Кривий Ріг – 293  

15-а Інзенська стрілецька дивізія – 47  
15-а Сиваська стрілецька дивізія – 47, 71 
25-а стрілецька дивізія – 145  
58-а стрілецька дивізія – 71  
141-а Київська стрілецька дивізія – 104  
 

А 
Австрійський фонд примирення – 292  
Азово-Сиваський національний природний парк – 

278  
Академія аграрних наук України – див. 

Українська академія аграрних наук 
Академія медичних наук СРСР – 211, 212 
Академія наук Російської Федерації – 254  
Академія наук СРСР – 270  
Академія наук України – див. Національна 

академія наук України 
Академія наук УРСР – 157, 222  
Академія освіти ім. А.Я.Коменського – див. 

Міжнародна Словянська Академія освіти 
ім. А.Я.Коменського 

Академія педагогічних і соціальних наук України 
– 271  

Академія педагогічних наук України – 270  
Академія суспільних наук ЦК ВКП(б) – 244  
Акціонерне товариство «Херсонський ремонтно-
механічний завод» – 282  

Александрійська судноверф, Об’єднана Арабська 
Республіка – 211  

Альманах «Дворянское собрание» – 288  
Альманах «Константи» – 284  
Американський біографічний інститут – 270  
Ананьївський повітовий виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 54  

Апостолівська дільниця з сортовипробування 
бавовнику – 90  

Архангельський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 294  

Архангельський волосний військовий комісаріат 
– 294  

______________________________________ 
* Курсивом у покажчику виділені назви установ-

фондоутворювачів та номери сторінок, на яких 
проанотовані їх документи. 

Архангельський волосний земельний відділ – 294  
Архівне управління МВС УРСР – 206  
Архівне управління при Раді Міністрів УРСР – 

190  
Архівний відділ УМВС УРСР по Херсонській 

області – 190  
Архівний відділ Херсонського облвиконкому – 

190  
Арцизька дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Асканіє-Нове відділення Херсонської обласної 

контори по торгівлі в курортних місцевостях – 
195  

Ассуанська гребля, Об’єднана Арабська 
Республіка – 211  

Атомний підводний човен «Курськ» – 287  
 

Б 
Балтазарівська сільська рада депутатів трудящих 

– 205  
Бахчисарайський будівельний технікум – 74  
Баштанська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Бериславська гімназія – 271  
Бериславська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Бериславська машинно-тракторна станція – 234  
Бериславська районна інспектура державної 
статистики – 55  

Бериславська районна спілка споживчих 
товариств – 229  

Бериславське виробниче колгоспно-радгоспне 
управління – 228  

Бериславське медичне училище – 233  
Бериславський консервний завод – 238  
Бериславський машинобудівний завод – 56  
Бериславський районний Будинок культури – 225  
Бериславський районний відділ культури – 225  
Бериславський районний відділ народної освіти – 

55  
Бериславський районний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 234  

Бериславський районний комітет профспілки 
працівників культури – 225  

Бериславський районний фінансовий відділ – 224  
Бериславський спеціалізований трест 
м’ясомолочних радгоспів – 201  

Бериславський хлібозавод – 260  
Бехтерська машинно-тракторна станція – 143 
Бехтерський бавовницький технікум – 45  
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Білозерська районна інформаційно-
обчислювальна станція – 139  

Білозерська районна міжколгоспна рада по 
будівництву – 217  

Білозерська районна планова комісія – 139  
Білозерська районна спілка споживчих 
товариств – 140  

Білозерська ремонтно-технічна станція – 217  
Білозерське виробниче колгоспно-радгоспне 

управління – 216  
Білозерське виробниче управління меліорації і 
водного господарства – 215, 218, 221 

Білозерське районне об’єднання 
«Сільгосптехніка» – 217  

Білозерське районне управління сільського 
господарства – 271  

Білозерський районний відділ будівництва і 
експлуатації шосейних доріг – 140  

Білозерський районний відділ культури – 242  
Білозерський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 285  

Білозерський районний відділ народної освіти – 
186  

Білозерський районний комітет КП(б) України – 
138  

Білозерський районний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 242  

Білозерський районний комітет профспілки 
працівників сільського господарства і 
заготівель – 218, 222 

Білозерський районний фінансовий відділ – 185  
Білозерський спеціалізований дитячий будинок – 

139  
Білозерський трест спеціалізованих радгоспів 

зрошуваного землеробства – 218, 241 
Благовіщенський жіночий монастир – 288  
Болгарський клуб інтернаціональної дружби 

«Червоні маки» ім. Антона Іванова – 258  
Болгарський Національний парк-музей «Шипка» 

– 258  
Братолюбівський маслозавод – 150  
Брилівська автобаза тресту «Херсонводбуд» – 262  
Брилівський завод залізобетонних виробів – 262  
Брянський театр ляльок – 266  
Будівельне управління № 453 ВАТ 

«Чорноморгідробуд» – 210  
Будівельно-монтажний трест «Бериславсільбуд» 

– 234  
Будьоннівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
 

В 
Вадимський завод двоокису титану – 63  
Варварівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  

Великоблаговіщенський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 48  

Великокопанівська волосна комісія з відділення 
церкви від держави – 49  

Великокопанівська машинно-тракторна станція – 
127  

Великокопанівське степове лісове господарство – 
185  

Великокопанівський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 48  

Великокопанівський волосний комітет 
незаможних селян – 48  

Великолепетиська інкубаторно-птахівнича 
станція – 132  

Великолепетиська районна інспекція сільського 
господарства – 259  

Великолепетиська районна міжколгоспна 
будівельна організація – 132  

Великолепетиська районна планова комісія – 152  
Великолепетиська районна спілка споживчих 

товариств – 199  
Великолепетиська ремонтно-технічна станція – 

217  
Великолепетиське лісництво – 35  
Великолепетиське районне відділення 

«Сільгосптехніка» – 132  
Великолепетиське районне територіально-
виробниче колгоспно-радгоспне управління – 
198  

Великолепетиське районне управління сільського 
господарства – 131, 199 

Великолепетиське сільське професійно-технічне 
училище № 8 – 132  

Великолепетиський маслоробний завод – 153  
Великолепетиський районний відділ 
автомобільного транспорту і шосейних доріг 
– 122  

Великолепетиський районний відділ кінофікації – 
131  

Великолепетиський районний відділ культури – 
199  

Великолепетиський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 122  

Великолепетиський районний відділ соціального 
забезпечення – 246  

Великолепетиський районний фінансовий відділ – 
121  

Великоолександрівська дільниця з 
сортовипробування картоплі, овочево-
баштанних культур і кормових коренеплодів – 
70  

Великоолександрівська дільниця з 
сортовипробування овочевих, баштанних 
культур, картоплі і кормових коренеплодів 
(періоду нацистської окупації) – 70  
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Великоолександрівське лісове господарство – 174  
Великоолександрівський районний відділ народної 
освіти – 159  

Великоолександрівський районний харчовий 
комбінат – 174  

Вермахт – 292  
Верхньорогачицька районна інспекція сільського 
господарства – 133  

Верхньорогачицька районна міжколгоспна 
будівельна організація – 133  

Верхньорогачицька районна планова комісія – 119  
Верхньорогачицька районна спілка споживчих 

товариств – 200  
Верхньорогачицька ремонтно-технічна станція – 

217  
Верхньорогачицьке районне виробниче управління 
сільського господарства – 277  

Верхньорогачицьке районне відділення 
«Сільгосптехніка» – 133  

Верхньорогачицьке районне управління сільського 
господарства – 277  

Верхньорогачицький районний відділ культури – 
120  

Верхньорогачицький районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 121  

Верхньорогачицький районний харчовий комбінат 
– 200  

Верховна Рада СРСР – 64, 156, 173 
Верховна Рада України – 278, 291 
Верховна Рада УРСР – 106, 156  
Веселинівський виноробний завод – 194  
Виконавчий комітет 
Виконавчий комітет Антонівської селищної ради 

депутатів трудящих – 241  
Виконавчий комітет Асканіє-Нової селищної 
ради депутатів трудящих – 93  

Виконавчий комітет Атаманської сільської ради 
депутатів трудящих – 189  

Виконавчий комітет Балашівської сільської ради 
депутатів трудящих – 227  

Виконавчий комітет Балтазарівської сільської 
ради депутатів трудящих – 203  

Виконавчий комітет Бериславської міської ради 
народних депутатів – 54  

Виконавчий комітет Бериславської районної ради 
народних депутатів – 54, 55, 224, 225 

Виконавчий комітет Білозерської районної ради 
народних депутатів – 138, 139, 140, 185, 186, 
215, 242, 271, 285 

Виконавчий комітет Білокриницької селищної 
ради депутатів трудящих – 174  

                                                      
 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 Благодатненської сільської 
ради депутатів трудящих – 51  

Виконавчий комітет Борисівської сільської ради 
депутатів трудящих – 51  

Виконавчий комітет Будьоннівської сільської 
ради депутатів трудящих – 198  

Виконавчий комітет Великоандронівської 
сільської ради депутатів трудящих – 38  

Виконавчий комітет Великолепетиської районної 
ради депутатів трудящих – 121, 122, 131, 152, 
198, 199, 246, 259 

Виконавчий комітет Великолепетиської селищної 
ради депутатів трудящих – 199  

Виконавчий комітет Великоолександрівської 
районної ради депутатів трудящих – 159, 174, 
176 

Виконавчий комітет Вербівської сільської ради 
депутатів трудящих – 170  

Виконавчий комітет Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих – 119-121, 
133 

Виконавчий комітет Верхньоторгаївської 
сільської ради депутатів трудящих – 171  

Виконавчий комітет Виноградівської сільської 
ради депутатів трудящих – 39  

Виконавчий комітет Високопільської районної 
ради депутатів трудящих – 108, 109 

Виконавчий комітет Володимиро-Іллінської 
сільської ради депутатів трудящих – 94  

Виконавчий комітет Воскресенської сільської 
ради депутатів трудящих – 51  

Виконавчий комітет Гаврилівської сільської ради 
депутатів трудящих – 67  

Виконавчий комітет Генічеської міської ради – 
189  

Виконавчий комітет Генічеської районної ради 
депутатів трудящих – 156, 187-193, 273 

Виконавчий комітет Георгіївської сільської ради 
депутатів трудящих – 181  

Виконавчий комітет Голопристанської районної 
ради народних депутатів – 85, 159-161, 201, 
242, 272, 274, 276 

Виконавчий комітет Горностаївської районної 
ради депутатів трудящих – 216, 217, 275, 291 

Виконавчий комітет Горностаївської сільської 
ради депутатів трудящих – див. Виконавчий 
комітет Федорівської сільської ради депутатів 
трудящих 

Виконавчий комітет Григорівської сільської ради 
депутатів трудящих – 137  

Виконавчий комітет Громівської сільської ради 
депутатів трудящих – 94, 205  

Виконавчий комітет Дар’ївської сільської ради 
депутатів трудящих – 242  

Виконавчий комітет Дніпровської районної ради 
народних депутатів, м. Херсон – 241  
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Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради 
депутатів трудящих – 123  

Виконавчий комітет Другоолександрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 64  

Виконавчий комітет Загорянівської сільської 
ради депутатів трудящих – 83  

Виконавчий комітет Захарівської сільської ради 
депутатів трудящих – 95  

Виконавчий комітет Зеленівської селищної ради 
депутатів трудящих – 241  

Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради 
депутатів трудящих – 123  

Виконавчий комітет Зеленівської № 2 сільської 
ради депутатів трудящих – 121  

Виконавчий комітет Іванівської районної ради 
народних депутатів – 50, 53, 225, 226, 255 

Виконавчий комітет Іванівської селищної ради 
депутатів трудящих – 52  

Виконавчий комітет Іванівської сільської ради 
депутатів трудящих Високопільського району 
– 112  

Виконавчий комітет Іванівської сільської ради 
депутатів трудящих Новотроїцького району – 
див. Виконавчий комітет Тавричанської 
сільської ради депутатів трудящих 

Виконавчий комітет Іванівської сільської ради 
депутатів трудящих Чаплинського району – 
138  

Виконавчий комітет Інгулецької сільської ради 
депутатів трудящих – 84  

Виконавчий комітет Каланчацької районної ради 
народних депутатів – 54, 63, 65, 100-102, 129, 
284  

Виконавчий комітет Калінінської районної ради 
депутатів трудящих – 286  

Виконавчий комітет Катеринівської сільської 
ради депутатів трудящих – 122  

Виконавчий комітет Каховської міської ради 
депутатів трудящих – 47-49, 219 

Виконавчий комітет Каховської районної ради 
депутатів трудящих – 35, 36, 150, 243, 255 

Виконавчий комітет Качкарівської сільської ради 
депутатів трудящих – 55  

Виконавчий комітет Керменчицької сільської 
ради депутатів трудящих – див. Виконавчий 
комітет Гаврилівської сільської ради депутатів 
трудящих 

Виконавчий комітет Кіровської сільської ради 
депутатів трудящих – 53  

Виконавчий комітет Комишанської селищної 
ради депутатів трудящих – 197  

Виконавчий комітет Комсомольської районної 
ради народних депутатів, м. Херсон – 197, 198 

Виконавчий комітет Костромської сільської 
ради депутатів трудящих – 262  

Виконавчий комітет Костянтинівської сільської 
ради депутатів трудящих – 123  

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради 
депутатів трудящих – 112  

Виконавчий комітет Круглоозерської сільської 
ради депутатів трудящих – 43  

Виконавчий комітет Кучерявоволодимирівської 
сільської ради депутатів трудящих – 203  

Виконавчий комітет Ленінської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон – 38  

Виконавчий комітет Ленінської сільської ради 
депутатів трудящих – 38  

Виконавчий комітет Макарівської сільської ради 
депутатів трудящих – див. Виконавчий комітет 
Червоночабанської сільської ради депутатів 
трудящих 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради депутатів трудящих – 188  

Виконавчий комітет Модрівської сільської ради 
депутатів трудящих – 38  

Виконавчий комітет Молотовської районної 
ради депутатів трудящих, м. Херсон – 47  

Виконавчий комітет Нижньосірогозької районної 
ради депутатів трудящих – 170, 171, 207, 210, 
277 

Виконавчий комітет Нижньоторгаївської 
сільської ради депутатів трудящих – 170  

Виконавчий комітет Нововасилівської сільської 
ради депутатів трудящих – 51  

Виконавчий комітет Нововознесенської сільської 
ради депутатів трудящих – 109  

Виконавчий комітет Нововоронцовської районної 
ради народних депутатів – 45, 112, 113, 115 

Виконавчий комітет Нововоронцовської 
селищної ради депутатів трудящих – 45 

Виконавчий комітет Новогригорівської сільської 
ради депутатів трудящих – 156  

Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської 
ради депутатів трудящих Генічеського 
району – 188  

Виконавчий комітет Новодмитрівської Другої 
сільської ради депутатів трудящих 
Іванівського району – 150  

Виконавчий комітет Новодмитрівської Першої 
сільської ради депутатів трудящих 
Іванівського району – 227  

Виконавчий комітет Новознам’янської сільської 
ради депутатів трудящих – 178  

Виконавчий комітет Новоіванівської сільської 
ради депутатів трудящих – 187  

Виконавчий комітет Новокаланчацької сільської 
ради депутатів трудящих – 64  

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 
народних депутатів – 176, 177, 180, 181, 220, 
238, 240  

Виконавчий комітет Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих – 151, 285 
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Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської 
ради депутатів трудящих Високопільського 
району – 110  

Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської 
ради депутатів трудящих Новотроїцького 
району – 96  

Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської 
ради депутатів трудящих – 44  

Виконавчий комітет Новонаталівської сільської 
ради депутатів трудящих – 203  

Виконавчий комітет Новоолександрівської 
сільської ради депутатів трудящих – 115  

Виконавчий комітет Новоолексіївської селищної 
ради депутатів трудящих – 187  

Виконавчий комітет Новопавлівської сільської 
ради депутатів трудящих – 173  

Виконавчий комітет Новопокровської сільської 
ради депутатів трудящих – 95, 205 

Виконавчий комітет Новорайської сільської ради 
депутатів трудящих – 55  

Виконавчий комітет Новорепівської сільської 
ради депутатів трудящих – 135  

Виконавчий комітет Новосавелівської сільської 
ради депутатів трудящих – див. Виконавчий 
комітет Новодмитрівської Другої сільської 
ради депутатів трудящих 

Виконавчий комітет Новосеменівської сільської 
ради депутатів трудящих – 52  

Виконавчий комітет Новоскадовської сільської 
ради депутатів трудящих – 125  

Виконавчий комітет Новотроїцької районної ради 
депутатів трудящих – 90-93, 96, 134, 200 

Виконавчий комітет Новотроїцької селищної 
ради депутатів трудящих – 95  

Виконавчий комітет Новофедорівської сільської 
ради депутатів трудящих – 52  

Виконавчий комітет Облойської сільської ради 
депутатів трудящих – 161  

Виконавчий комітет Одрадівської сільської ради 
депутатів трудящих – 87  

Виконавчий комітет Озерянської сільської ради 
депутатів трудящих – 186  

Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради 
депутатів трудящих Бериславського району – 
58  

Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради 
депутатів трудящих Новотроїцького району 
– 96  

Виконавчий комітет Орлівської сільської ради 
депутатів трудящих Великоолександрівського 
району – 262  

Виконавчий комітет Орлівської сільської ради 
депутатів трудящих Високопільського району 
– 110  

Виконавчий комітет Острівської сільської ради 
депутатів трудящих – 123  

Виконавчий комітет Павлівської сільської ради 
депутатів трудящих Сиваського району – 88  

Виконавчий комітет Павлівської сільської ради 
депутатів трудящих Чаплинського району – 
137  

Виконавчий комітет Партизанської сільської 
ради депутатів трудящих – 187  

Виконавчий комітет Первомайської сільської 
ради депутатів трудящих – 38  

Виконавчий комітет Першокостянтинівської 
сільської ради депутатів трудящих – 138  

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради 
депутатів трудящих Високопільського району 
– 110  

Виконавчий комітет Петрівської сільської ради 
депутатів трудящих Сиваського району – 87  

Виконавчий комітет Подокалинівської сільської 
ради депутатів трудящих – 124  

Виконавчий комітет Попелацької сільської ради 
депутатів трудящих – 88  

Виконавчий комітет Преображенської сільської 
ради депутатів трудящих – 202  

Виконавчий комітет Пролетарської сільської 
ради депутатів трудящих – 125  

Виконавчий комітет Птахівської сільської ради 
депутатів трудящих – 39   

Виконавчий комітет Раківської сільської ради 
депутатів трудящих – 228  

Виконавчий комітет Рубанівської сільської ради 
депутатів трудящих – 122  

Виконавчий комітет Сагівської сільської ради 
депутатів трудящих – 124  

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради 
депутатів трудящих – 151  

Виконавчий комітет Сиваської районної ради 
депутатів трудящих – 44, 89, 133-135, 198, 
255, 285 

Виконавчий комітет Сиваської селищної ради 
депутатів трудящих – 87  

Виконавчий комітет Сиваської сільської ради 
депутатів трудящих – 44  

Виконавчий комітет Скадовської районної ради 
депутатів трудящих – 36-39, 129, 221, 286 

Виконавчий комітет Сокологірненської сільської 
ради депутатів трудящих – 186  

Виконавчий комітет Сталінської районної ради 
депутатів трудящих, м. Херсон – 47  

Виконавчий комітет Старицької сільської ради 
депутатів трудящих – 176  

Виконавчий комітет Старокаланчацької 
сільської ради депутатів трудящих – 65  

Виконавчий комітет Стокопанівської сільської 
ради депутатів трудящих – 186  

Виконавчий комітет Стрілківської сільської ради 
депутатів трудящих – 192  

Виконавчий комітет Строганівської сільської 
ради депутатів трудящих – 232  
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Виконавчий комітет Суворовської районної ради 
народних депутатів, м. Херсон – 196, 245  

Виконавчий комітет Тавричанської сільської 
ради депутатів трудящих – 95  

Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради 
депутатів трудящих – 39  

Виконавчий комітет Тимофіївської сільської 
ради депутатів трудящих – 52  

Виконавчий комітет Трохимівської сільської 
ради депутатів трудящих – 53  

Виконавчий комітет Федорівської сільської ради 
депутатів трудящих – 94, 205  

Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради 
депутатів трудящих – 53  

Виконавчий комітет Херсонської міської ради 
народних депутатів – 138, 163, 164, 169, 229, 
270 

Виконавчий комітет Херсонської обласної ради 
народних депутатів – 37, 44, 46, 54, 64, 65, 68, 
85, 86, 114, 116-118, 122, 126, 129, 132, 136, 
151, 156, 159, 160, 161, 169, 174-176, 177, 180, 
181, 185, 187, 189, 190, 194, 195, 206, 219, 226, 
229-231, 236, 241, 246, 247, 261, 268, 284, 287 

Виконавчий комітет Херсонської районної ради 
депутатів трудящих – 70, 83, 84, 86, 87, 185, 
285 

Виконавчий комітет Хрестівської сільської ради 
депутатів трудящих – 202  

Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради 
депутатів трудящих – 110  

Виконавчий комітет Цюрупинської районної ради 
депутатів трудящих – 124, 126, 127, 129, 183, 
284 

Виконавчий комітет Чалбаської сільської ради 
депутатів трудящих – див. Виконавчий комітет 
Виноградівської сільської ради депутатів 
трудящих 

Виконавчий комітет Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих – 135-137, 202-206, 231, 
255, 263 

Виконавчий комітет Червономаяцької сільської 
ради депутатів трудящих – 225  

Виконавчий комітет Червонопрапорної сільської 
ради депутатів трудящих – 188  

Виконавчий комітет Червоночабанської сільської 
ради депутатів трудящих – 116, 205 

Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради 
депутатів трудящих – 96, 205 

Виконавчий комітет Чорноморівської сільської 
ради депутатів трудящих – 35  

Виконавчий комітет Шевченківської сільської 
ради депутатів трудящих – 114  

Виконавчий комітет Широчанської сільської 
ради депутатів трудящих – 39  

Виконавчий комітет Шотівської сільської ради 
депутатів трудящих – 53  

Виконавчий комітет Щасливцівської сільської 
ради депутатів трудящих – 192  

Виконавчий комітет Щорсівської сільської ради 
депутатів трудящих – 187  

Виконавчий комітет Янівської сільської ради 
депутатів трудящих – див. Виконавчий комітет 
Тавричанської сільської ради депутатів 
трудящих 

Виноробний комбінат «Масандра», Велика Ялта – 
71  

Виробниче енергетичне об’єднання 
«Одесаенерго» – 268  

Виробниче об’єднання «Південелектромаш», 
м. Нова Каховка – 237  

Виробничо-торговельне підприємство 
«Херсонхліб» – 260  

Високопільська районна інспектура ЦСУ СРСР – 
108  

Високопільська районна спілка споживчих 
товариств – 109  

Високопільське експлуатаційне відділення 
«Сільенерго» – 109  

Високопільський кінотеатр – 109  
Високопільський районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 109  

Високопільський районний відділ кінофікації – 108  
Високопільський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 108  

Високопільський районний відділ народної освіти 
– 108  

Високопільський районний фінансовий відділ – 
108  

Високопільський районний харчовий комбінат – 
174  

Виставка досягнень народного господарства 
(ВДНГ) СРСР – 139, 198, 201, 204, 210, 215, 
226, 243, 263, 274 

Виставка досягнень народного господарства 
(ВДНГ) УРСР – 233 

Висунський дитячий будинок – 70  
Вища партійна школа при ЦК КПРС – 103, 244  
Відкрите акціонерне товариство «Облагрохім», 
м. Херсон – 272  

Відкрите акціонерне товариство «Промислове 
підприємство «Херсонзалізобетон» – 147  

Відкрите акціонерне товариство «Херсонський 
завод «Прилад» – 269  

Відкрите акціонерне товариство 
«Чорноморгідробуд» – 210  

Вітрильне судно «Товариш» – 272, 288 
«Вогник» – див. Кафе «Вогник» 
Вознесенська гідроелектростанція – 90  
Воронцовський палац-музей, м. Алупка – 290  
Воскресенська сільська рада депутатів трудящих 

– 205  
Всесвітня асоціація з птахівництва – 252  
Всесвітня Рада миру – 273  
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Всесоюзна сільськогосподарська виставка 
(ВСГВ) – 65, 70, 85, 88, 99, 101, 115, 120, 128, 
131, 133, 135, 136, 150, 153, 169, 198, 235, 301 

Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 
(ВЦРПС) – 58-61, 145 

Всесоюзне добровільне товариство боротьби за 
тверезість – 61, 265 

Всесоюзне науково-дослідне підприємство 
виноробства і виноградарства «Магарач» – 79  

Всесоюзне об'єднання «Сільгосптехніка» – 147  
Всесоюзне товариство винахідників і 

раціоналізаторів – 165  
Всесоюзне фізкультурно-спортивне Ордена 

Леніна товариства «Динамо» – 153  
Всесоюзний науково-дослідний інститут 

консервної промисловості – 140  
Всесоюзний науково-дослідний інститут 

кукурудзи – 273  
Всесоюзний трест по виготовленню і монтажу 

гідротехнічного обладнання «Гідромонтаж» – 
239  

Всеукраїнська головна комісія по евакуації – 58  
Всеукраїнська рада професійних спілок (ВУРПС) 

– 58-61 
Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет 

(ВУЦВК) – 47, 48 
Всеукраїнський центральний комітет профспілки 

працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 119  

Всеукраїнський центральний комітет профспілки 
працівників харчової промисловості – 145  

Всеукраїнський центральний комітет профспілки 
сільськогосподарських і лісових робітників – 
119  

 
Г 

Гаврилівська машинно-тракторна станція – 143  
Гаврилівська промислова артіль інвалідів ім. 
Леніна – 118  

Газета «Водный транспорт» – 211  
Газета «Голос Таврії» – 288  
Газета «Громада» – 107  
Газета «Дворянские ведомости» – 288  
Газета «Известия» – 211  
Газета «Искра» – 181  
Газета «Наддніпрянська правда» – 104, 107, 284 
Газета «Наш край» – 288  
Газета «Радянська Україна» – 106  
Газета «Суднобудівник» – 131  
Газета «Текстильник» – 250  
Газета «Херсонские ведомости» – 107  
Газета «Херсонские губернские ведомости» – 287  
Газета «Червоне Запоріжжя» – 128  
Газета «Червоний Перекоп» – 102  
Генеральне агентство по туризму в Херсонській 
області – 247  

Генеральний штаб армії 4-го Українського 
фронту – 67  

Генічеська бавовняна лабораторія – 43  
Генічеська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Генічеська дільниця з сортовипробування 

картоплі, овочево-баштанних культур і 
кормових коренеплодів – 70  

Генічеська дослідна станція ВНДІ кукурудзи – 
273  

Генічеська районна інспекція сільського 
господарства – 189  

Генічеська районна планова комісія – 190  
Генічеська районна рада добровільного 
спортивного товариства «Колгоспник» – 192  

Генічеська районна спілка споживчих товариств 
– 191  

Генічеське відділення Херсонської обласної 
контори по торгівлі в курортних місцевостях – 
195  

Генічеське міське житлове управління – 114  
Генічеське районне агропромислове об’єднання – 

273  
Генічеське районне виробниче управління 
сільського господарства – 273  

Генічеське територіальне виробниче колгоспно-
радгоспне управління – 98, 99 

Генічеський бавовняний завод – 43  
Генічеський виноробний завод – 183, 194 
Генічеський кінотеатр «Спартак» – 191, 193 
Генічеський кооперативний технікум – 36  
Генічеський районний відділ кінофікації – 191  
Генічеський районний відділ культури – 193  
Генічеський районний відділ народної освіти – 

191  
Генічеський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 191  

Генічеський районний державний архів – 190  
Генічеський районний комітет у справах фізичної 
культури і спорту – 193  

Генічеський рибоконсервний завод / комбінат – 
79  

Генічеський спортивно-молодіжний табір ДСТ 
«Авангард» – 228  

Генічеський стадіон – 192  
Генічеський філіал Херсонського краєзнавчого 

музею – 157  
Генічеський хлібозавод – 260  
Географічне товариство СРСР – 199  
«Георгій Сєдов» – див. Криголам «Георгій 

Сєдов» 
Гідрометеорологічна служба УРСР – 118  
Головна бавовняна інспекція на Україні – 43  
Головна редакційна колегія «Історії міст і сіл 

Української РСР» – 222  
Головна редакційна колегія Української 

радянської енциклопедії – 222  
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Головне архівне управління МВС СРСР – 206  
Головне архівне управління НКВС УРСР – 206  
Головне дорожнє управління при Раді Міністрів 

УРСР – 109, 136 
Головне переселенське управління при Раді 

Міністрів УРСР – 117  
Головне управління бавовняного комітету при 

ВРНГ СРСР (Головбавовком) – 45  
Головне управління борошномельної 

промисловості УРСР – 200  
Головне управління виноробної промисловості 

УРСР – 69  
Головне управління гідрометеорологічної служби 

при Раді Міністрів СРСР – 118  
Головне управління електрифікації сільського 

господарства Міністерства сільського 
господарства УРСР («Укрголовсільенерго») – 
167  

Головне управління каракулівницьких радгоспів 
СРСР (Головкаракуль) – 99  

Головне управління консервної промисловості 
СРСР (Головконсерв) – 140, 142, 167  

Головне управління лісового господарства і 
лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР – 68  

Головне управління організованого набору 
робітників і переселення при Раді Міністрів 
УРСР – 117  

Головне управління підприємств промислового 
будівництва Міністерства промислового 
будівництва УРСР (Головпромбуд) – 196  

Головне управління по будівництву 
Чорноморського Раднаргоспу 
(Головчорноморськбуд) – 196  

Головне управління побутового обслуговування 
при Раді Міністрів СРСР – 174 

Головне управління побутового обслуговування 
при Раді Міністрів УРСР – 174, 175 

Головне управління по виробництву продуктів 
тваринництва на промисловій основі 
Міністерства радгоспів УРСР – 182  

Головне управління по заготівлі рослинної 
лікарської і технічної сировини СРСР 
(Головліктехпром) – 46  

Головне управління по іригації і будівництву 
радгоспів на Півдні України – 262  

Головне управління трудових резервів при РНК 
СРСР – 144, 162 

Головний державний інспектор по торгівлі по 
Херсонській області – 140  

Головний контролер-ревізор Контрольно-
ревізійного управління Міністерства фінансів 
УРСР – 128  

Головний нейрохірургічний сортувальний 
госпіталь – 103  

Головний штаб ВМФ СРСР – 256  
Голопристанська міська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів – 50  

Голопристанська районна інспекція сільського 
господарства – 274  

Голопристанська районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 159  

Голопристанська районна міжколгоспна 
будівельна організація – 160  

Голопристанська районна планова комісія – 201  
Голопристанське районне виробниче управління 
сільського господарства – 276  

Голопристанське районне управління сільського 
господарства – 272  

Голопристанське територіальне колгоспно-
радгоспне управління – 161  

Голопристанський районний Будинок культури – 
242  

Голопристанський районний відділ кінофікації – 
160  

Голопристанський районний відділ культури – 
242 

Голопристанський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 160  

Голопристанський районний комітет народного 
контролю – 243  

Горностаївська районна інспекція сільського 
господарства – 85  

Горностаївська районна інформаційно-
обчислювальна станція – 149  

Горностаївська районна планова комісія – 85  
Горностаївська районна спілка споживчих 
товариств – 86  

Горностаївська ремонтно-технічна станція – 217  
Горностаївське районне відділення 

«Сільгосптехніка» – 239  
Горностаївське районне управління сільського 
господарства – 85  

Горностаївський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 50  

Горностаївський районний відділ бавовництва – 
291  

Горностаївський районний відділ кінофікації – 
217  

Горностаївський районний фінансовий відділ – 
216  

Горностаївьске районне виробниче управління 
сільського господарства – 275  

Громівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 49  

Група Комісії радянського контролю Ради 
Міністрів УРСР по Херсонському 
економічному адміністративному району – 71  

 
Д 

Дар’ївська ремонтно-технічна станція – 217  
Дар’ївське відділення «Сільгосптехніка» – 217  
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Демократична партія України – 103  
Державна бавовняна інспекція СРСР – 43  
Державна інспекція з карантину рослин по 
Херсонській області – 168  

Державна інспекція з контролю за цінами в 
Херсонській області – 293  

Державна інспекція з контролю за цінами 
України – 293  

Державна комісія з сортовипробування 
бавовнику Міністерства бавовництва СРСР – 
90  

Державна служба зайнятості Республіканського 
центру зайнятості Міністерства праці України 
– 277  

Державне підприємство по газопостачанню і 
газифікації «Херсонгаз» – 268  

Державне політичне управління – 292  
Державний агропромисловий комітет УРСР – 274  
Державний арбітраж при Раді Міністрів СРСР – 

247  
Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР – 

247  
Державний архів Херсонської області – 102, 199, 

206, 261, 283, 286 
Державний виробничий комітет газової 

промисловості СРСР – 193  
Державний виробничий комітет СРСР по 

транспортному будівництву – 210  
Державний департамент регулювання 

виробництва та обігу алкоголю і тютюну – 283  
Державний інспектор з визначення врожайності 
Цюрупинського міжрайону при Держплані 
СРСР – 130  

Державний комітет з радіомовлення і 
телебачення при Раді Міністрів УРСР – 131, 
154  

Державний комітет з радіомовлення і 
телебачення при Раді Міністрів СРСР – 131  

Державний комітет легкої та текстильної 
промисловості України – 125  

Державний комітет по зрошуваному 
землеробству і водному господарству УРСР 

Державний комітет Ради Міністрів СРСР по 
суднобудуванню – 75  

Державний комітет Ради Міністрів УРСР з 
охорони природи – 232  

Державний комітет Ради Міністрів УРСР з 
професійно-технічної освіти – 144  

Державний комітет СРСР з питань будівництва – 
76  

Державний комітет СРСР з праці та соціальних 
питань – 276  

Державний комітет СРСР у справах винаходів та 
відкриттів – 174  

Державний комітет СРСР у справах фізичної 
культури і спорту – 228  

Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва – 
293  

Державний комітет України по водному 
господарству – 127, 170 

Державний комітет України по туризму – 247  
Державний комітет України у справах 

національностей та релігій – 293  
Державний комітет УРСР з використання 

трудових ресурсів – 117  
Державний комітет УРСР з матеріально-

технічного постачання – 247 
Державний комітет УРСР з праці – 117  
Державний комітет УРСР по водному 

господарству – 180  
Державний комітет УРСР по зрошуваному 

землеробству і водному господарству – 231  
Державний комітет УРСР по цінах – 260  
Державний комітет УРСР у справах будівництва 

– 230  
Державний комітет УРСР у справах фізичної 

культури і спорту – 236  
Державний музей історії Ленінграда – 258  
Державний плановий комітет СРСР – 64, 75, 130, 

139, 165 
Державний плановий комітет УРСР – 72, 90  
Державний трест постачання бавовницьких 

радгоспів – 45  
Дерптський Імператорський університет – 290  
Джанкойський газовий промисел – 193  
Дитячий оздоровчий табір ім. Ю.О.Гагаріна – 279  
Дмитрівське сільськогосподарське товариство – 

48  
«Дніпробуд» – 77, 176 
Дніпровська повітова військова нарада – 48  
Дніпровська повітова економічна нарада – 57  
Дніпровська повітова надзвичайна комісія по 

боротьбі з бандитизмом – 47  
Дніпровська повітова особлива військово-

продовольча комісія – 50  
Дніпровська повітова робітничо-селянська 

інспекція – 48  
Дніпровська районна надзвичайна 

протиепідемічна комісія – 241 
Дніпровське повітове бюро юстиції – 58  
Дніпровське повітове професійне бюро – 49  
Дніпровське повітове таємне відділення 
Херсонсько-Миколаївської губернської 
надзвичайної комісії по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і 
посадовими злочинами – 285, 291  

Дніпровське повітове управління карного 
розшуку – 48, 50 

Дніпровське повітове управління радянської 
робітничо-селянської міліції – 47-50  

Дніпровське повітово-міське управління карного 
розшуку – 48  
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Дніпровський відділ охорони здоров’я водників, 
м. Херсон – 165  

Дніпровський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 47-49, 57 

Дніпровський повітовий відділ народної освіти – 
48  

Дніпровський повітовий відділ охорони здоров’я 
– 48  

Дніпровський повітовий відділ праці – 48  
Дніпровський повітовий відділ управління – 47  
Дніпровський повітовий відділ юстиції – 47  
Дніпровський повітовий військовий комісаріат – 

48, 50 
Дніпровський повітовий комісаріат з 

продовольства – 57  
Дніпровський повітовий комітет АРА – 50  
Дніпровський повітовий комітет допомоги 

голодуючим – 294  
Дніпровський повітовий продовольчий комітет – 

47  
Дніпровський суднобудівний завод, м. Херсон – 

170  
Добровільне профспілково-кооперативне сільське 

спортивне товариство «Колос» – 236  
Добровільне спортивне товариство «Авангард» – 

73, 228, 237, 240 
Добровільне спортивне товариство «Колгоспник» 

– 192  
Добровільне спортивне товариство «Трудові 

резерви» – 181  
Добровільне спортивне товариство «Урожай» – 

56, 128 
Добровільне товариство любителів книги – 286  
Долгово-Шостаківська сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
54  

Дунайська військова флотилія – 104, 256, 257 
 

Є 
Єкатерининський собор – див. Собор Святої 

Єкатерини 
 

Ж 
Журнал «Дворянский вестник» – 287  
Журнал «Международный Союз дворян» – 287  
Журнал «Советское здравохранение» – 211  
 

З 
Задорненське газове родовище – 193  
Закарпатська обласна контора по торгівлі в 

курортних місцевостях – 195  
Закрите акціонерне товариство «Херсонська 
меблева фабрика» – 267  

Залізнична станція Херсон – 292  
Заповідник «Асканія-Нова» – 104, 106, 233, 278, 

289, 290 

Заповідник «Кам’янська Січ» – 230  
Запорізька обласна контора «Сільенерго» – 167  
Запорізьке обласне управління НКВС УРСР – 190  
Запорізький обласний дорожній відділ – 171  
Збройні сили СРСР – 144, 155 
Збур’ївська школа-інтернат – 220  
Збур’ївське степове лісове господарство – 68  
 

І 
Іванівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Іванівська машинно-тракторна станція – 217  
Іванівська ремонтно-технічна станція – 217  
Іванівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 49  
Іванівське районне виробниче управління 
сільського господарства – 225  

Іванівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» 
– 226  

Іванівське районне управління сільського 
господарства – 255  

Іванівське сільське професійно-технічне училище 
№ 15 – 227  

Іванівський районний відділ будівництва і 
експлуатації автомобільних доріг – 226  

Іванівський районний відділ народної освіти – 51  
Іванівський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 50  

Іванівський районний комітет народного 
контролю – 226  

Іванівський районний фінансовий відділ – 53  
Ізмаїлівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Інгулецька зрошувальна система – 214, 215, 262 
Інспектура Республіканської державної комісії з 
сортовипробування картоплі, овочево-
баштанних культур і кормових коренеплодів 
по Миколаївській, Кіровоградській, 
Херсонській і Одеській областях – 70  

Інститут гібридизації та акліматизації тварин 
ім. академіка Іванова – 128  

Інститут експериментальної біології Академії 
медичних наук СРСР – 211, 212 

Інститут історії Академії наук УРСР – 222  
Інформаційне агентство «Херсонщина» – 269  
Інформаційне агентство «ЮНІА-прес» – 287  
 

К 
Кабінет Міністрів України – 278, 279, 290 
Каланчацька опікова лікарня – 63  
Каланчацька районна бібліотека – 63  
Каланчацька районна інспекція сільського 
господарства – 101  

Каланчацька районна інформаційно-
обчислювальна станція – 64  

Каланчацька районна лікарня – 63  
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Каланчацька районна надзвичайна 
протиепідемічна комісія – 63  

Каланчацька районна редакція газети «Червоний 
Перекоп» – 102  

Каланчацька середня школа № 1 – 129  
Каланчацьке відділення «Сільгосптехніка» – 221  
Каланчацьке районне управління сільського 
господарства – 102  

Каланчацький районний архів – 63  
Каланчацький районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 101  

Каланчацький районний відділ кінофікації – 101  
Каланчацький районний відділ культури – 284  
Каланчацький районний відділ народної освіти – 

101, 129 
Каланчацький районний відділ соціального 
забезпечення – 100  

Каланчацький районний військовий комісаріат – 
67  

Каланчацький районний комітет КП(б) України – 
102  

Каланчацький районний Палац піонерів – 101  
Каланчацький районний плановий відділ – 100  
Каланчацький районний фінансовий відділ – 100, 

129 
Каланчацький трест спеціалізованих радгоспів 

зрошуваного землеробства і рисосіяння – 149, 
204, 205  

Калінінська машинно-тракторна станція – 143  
Калінінський районний відділ культури – 286  
Каменецька дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Кам’янець-Подільський обласний комітет КП(б) 

України – 244  
Кам’янець-Подільський педагогічний інститут – 

244  
Камишбурунський залізорудний комбінат – 71  
Катеринівський сільський клуб – 122  
Кафе «Вогник», м. Херсон – 195, 196 
Каховська бавовняна лабораторія – 43  
Каховська гідроелектростанція – 35, 46, 68, 72, 

90, 117, 121, 132, 151, 176, 219, 252 
Каховська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Каховська зрошувальна система – 60, 128, 263, 

270 
Каховська міська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів – 50  
Каховська міська станція юних техніків – 219, 

235 
Каховська профілактично-регламентна станція по 

агрохімічному обслуговуванню сільського 
господарства – 272  

Каховська районна інспекція сільського 
господарства – 255  

Каховська районна планова комісія – 150  
Каховська ремонтно-технічна станція – 150  

Каховське будівельно-монтажне управління № 27 
тресту «Укрелеватормлинбуд» – 180  

Каховське виробниче управління по сільському 
будівництву «Каховсільбуд» – 219  

Каховське механізоване лісове господарство – 35  
Каховське міжрайонне управління по заготівлі і 

постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Каховське міське житлове управління – 114  
Каховське районне виробниче управління 

сільського господарства – 180  
Каховське районне політичне бюро – 285  
Каховське районне управління сільського 
господарства – 243  

Каховський військовий гарнізон – 47  
Каховський завод електрозварювального 

устаткування – 75  
Каховський механічний завод – 75  
Каховський міський Будинок піонерів – 219  
Каховський міський відділ народної освіти – 219  
Каховський міський відділ управління – 48  
Каховський міський революційний комітет – 47  
Каховський районний відділ будівництва і 
експлуатації шосейних доріг – 150  

Каховський районний відділ культури – 150  
Каховський районний відділ народної освіти – 

184  
Каховський районний відділ торгівлі – 36  
Каховський ремонтний завод – 194  
Каховський спеціалізований трест радгоспів 

зрошуваного землеробства – 99  
Каховський спостережний пункт служби 

сигналізації і прогнозів появи шкідників і 
хвороб сільськогосподарських культур – 194  

Каховський філіал Херсонського краєзнавчого 
музею – 157  

Каховське міжрайонне управління по заготівлі і 
постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Качкарівське лісництво – 35  
Керченський вечірній технікум – 74  
Керченський металургійний комбінат ім. Войкова 

– 71, 76, 77 
Керченський металургійний технікум – 74  
Керченський рибний порт – 81  
Керченський холодильний комбінат – 81  
«Київ» – див. Ресторан «Київ» 
Київський міжобласний трест підприємств 

м’ясної промисловості – 151  
Київський науково-дослідний інститут 

туберкульозу – 171  
Київський технологічний інститут – 223  
Киселівська машинно-тракторна станція – 217  
Китобійна флотилія «Радянська Україна» – 71, 72 
Кінотеатри – див. за місцем знаходження 

(наприклад, Генічеський кінотеатр «Спартак») 
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Козаче-Лагерське кооперативне товариство 
виноградарів – 48  

Козаче-Лагерський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 48  

Козаче-Лагерський волосний комітет незаможних 
селян – 48  

Коларовградський повітовий комітет профспілок 
(Болгарія) – 59  

Колгосп «1 Травня», Виноградівська сільрада – 40  
Колгосп «1 Травня», Першопокровська сільрада – 

209  
Колгосп «1 Травня», Пригір’ївська сільрада – 111  
Колгосп «1 Травня», Хорлівська сільрада – 67  
Колгосп «10 років Жовтня», Тарасівська сільрада 

– 42  
Колгосп «12 років Жовтня», Дудчанська сільрада 

– 213  
Колгосп «12 років Жовтня», Михайлівська 
сільрада – 42  

Колгосп «14 років РСЧА», Сиваська сільрада – 98  
Колгосп «14-річчя Жовтня», Хорлівська сільрада 

– 67  
Колгосп «15 років Жовтня», Великоандронівська 
сільрада – 40  

Колгосп «15 років РСЧА», Петропавлівська 
сільрада – див. Колгосп ім. Хрущова 

Колгосп «21 Січня», Красненська сільрада – 41  
Колгосп «40 років Жовтня», Нововоскресенська 
сільрада – 213  

Колгосп «40 років Жовтня», Новокаланчацька 
сільрада – 66  

Колгосп «XVII партз’їзд», Каргинська сільрада – 
41  

Колгосп «XVII партз’їзд», Новокаланчацька 
сільрада – 66  

Колгосп «Авангард», Гаврилівська сільрада – 212  
Колгосп «Аврора», Верхньорогачицький район – 

277  
Колгосп «Батумський», Білозерська селищна 
рада – 141  

Колгосп «Батьківщина», Верхньорогачицький 
район – 277  

Колгосп «Більшовик», Верхньосірогозька сільрада 
– 208  

Колгосп «Більшовик», Макарівська сільрада – 66  
Колгосп «Більшовик», Приморська сільрада – 42  
Колгосп «Більшовик», Хрущовська сільрада – 112  
Колгосп «Більшовик», Широчанська сільрада – 43  
Колгосп «Великий шлях», Верхньоторгаївська 
сільрада – 208  

Колгосп «Вільна праця», Бериславська міськрада 
– 57  

Колгосп «Вільна праця», Попелацька сільрада – 
97  

Колгосп «Вільна праця», Сиваська сільрада – 98  

Колгосп «Вперед до комуни», Новопетрівська 
сільрада – 111  

Колгосп «Дніпро», Золотобалківська сільрада – 
213  

Колгосп «До комуни», Новомиколаївська 
сільрада – див. Колгосп ім. Будьонного 

Колгосп «Друга п’ятирічка», Дудчанська сільрада 
– 213  

Колгосп «Друга п’ятирічка», Комунарівська 
сільрада – 41  

Колгосп «Друга п’ятирічка», Новомиколаївська 
сільрада – 111  

Колгосп «Друга п’ятирічка», Павлівська сільрада 
– 97  

Колгосп «Дружба», Верхньорогачицький район – 
277  

Колгосп «Дружба», Кізомиська сільрада – 141  
Колгосп «Дружба», Сиваська сільрада – 98  
Колгосп «Жовтнева революція», Сиваська 
сільрада – 98  

Колгосп «Жовтневий», Великоолександрівська 
селищна рада – 158  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Великолепетиський 
район – 199  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Гаврилівська сільрада – 
66  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Комишанська сільрада 
– 141  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Осокорівська сільрада 
– 214  

Колгосп «Заповіт Ілліча» (риболовецький), 
Фирсівська сільрада – 214  

Колгосп «Заповіт Ілліча», Широчанська сільрада 
– 43  

Колгосп «Зоря», Павлівська сільрада – 97  
Колгосп «Зоря до комуни», Новопетрівська 
сільрада – 111  

Колгосп «Зоря комунізму», Золотобалківська 
сільрада – 213  

Колгосп «Зоря комунізму», Приморська сільрада 
– 42  

Колгосп «Інтенсивний», Бериславська міськрада 
– 57  

Колгосп «Іскра», Нижньосірогозька сільрада – 
208  

Колгосп «Іскра», Сиваська сільрада – 98  
Колгосп «Колективіст», Орлівська сільрада – 111  
Колгосп «Колос», Пригір’ївська сільрада – 111  
Колгосп «Комінтерн», Гаврилівська сільрада – 

212  
Колгосп «Комунар», Будьоннівська, з 1955 р. 
Павлівська сільрада – 96  

Колгосп «Комунар», Нижньосірогозька сільрада 
– 208  

Колгосп «Комунарівка», Комунарівська сільрада 
– 41  
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Колгосп «Комуніст», Верхньорогачицький район 
– 277  

Колгосп «Маяк», Чорнобаївська сільрада – 142  
Колгосп «Маяк», Шевченківська сільрада – 214  
Колгосп «Нове життя», Заградівська сільрада – 

111  
Колгосп «Нове життя», Каланчацька сільрада – 

66  
Колгосп «Нове життя», Косаківська сільрада – 

208  
Колгосп «Нове життя», Широчанська сільрада – 

43  
Колгосп «Новий колос», Одрадівська сільрада – 

97  
Колгосп «Новий світ», Нижньосірогозька 
сільрада – 208  

Колгосп «Новий шлях», Виноградівська сільрада – 
40  

Колгосп «Новий шлях», Макарівська сільрада – 66  
Колгосп «Новоросійськ», Модрівська сільрада – 

42  
Колгосп «Оборона країни», Петрівська сільрада – 

97  
Колгосп «Пам’ять Ілліча», Красненська сільрада 

– 41  
Колгосп «Пам’ять Ілліча», Петрівська сільрада – 

97  
Колгосп «Пам’ять Якубенка», Комунарівська 
сільрада – 41  

Колгосп «Паризька комуна», Сиваська сільрада – 
98  

Колгосп «Партизан», Старокаланчацька 
сільрада – 67  

Колгосп «Перебудова», Виноградівська сільрада – 
41  

Колгосп «Передовик», Виноградівська сільрада – 
41  

Колгосп «Перемога», Верхньорогачицький район 
– 277  

Колгосп «Перемога», Золотобалківська сільрада 
– 213  

Колгосп «Перемога», Каланчацька сільрада – 66  
Колгосп «Перемога», Красненська сільрада – 41  
Колгосп «Перемога», Нижньосірогозька сільрада 

– 208  
Колгосп «Перемога», Попелацька сільрада – 97  
Колгосп «Перемога» (риболовецький), 

Рибальченська сільрада – 81  
Колгосп «Південна Україна», Сиваська сільрада – 

98  
Колгосп «Південний степ», Сиваська сільрада – 

98  
Колгосп «Повстанець», Новоолександрівська 
сільрада – 209  

Колгосп «Політвідділ», Осокорівська сільрада – 
214  

Колгосп «Правда», Новоолександрівська сільрада 
– 209  

Колгосп «Прибій», Широкобалківська сільрада – 
142  

Колгосп «Приморський» (риболовецький), 
Олексіївська сільрада – 67  

Колгосп «Прогрес», Кізомиська сільрада – 141, 
218 

Колгосп «Пролетар», Нововознесенська сільрада 
– 111  

Колгосп «Промінь», Верхньоторгаївська сільрада 
– 208  

Колгосп «Промінь», Першопокровська сільрада – 
209  

Колгосп «Промінь соціалізму», Тарасівська 
сільрада – 42  

Колгосп «П’ятирічка», Новомихайлівська 
сільрада – 97  

Колгосп «П’ятирічка», Новоолексіївська сільрада 
– 42  

Колгосп «П’ятирічка», Широкобалківська 
сільрада – 142  

Колгосп «Радянська праця», Одрадівська 
сільрада – 97  

Колгосп «Радянська Україна», Скадовська 
міськрада – 42  

Колгосп «Робітник», Дем'янівська сільрада – 208  
Колгосп «Родина», Трифонівська сільрада – 158  
Колгосп «Росія», Верхньорогачицький район – 

277  
Колгосп «Росія», Микільська, з 1958 р. Дар’ївська 
сільрада – 141  

Колгосп «Росія», Новокам'янська сільрада – 158  
Колгосп «Світанок», Новодмитрівська сільрада – 

158  
Колгосп «Серп і молот», Каланчацька сільрада – 

66  
Колгосп «Серп і молот», Новопетрівська 
сільрада – 209  

Колгосп «Спартак», Новокиївська сільрада – 66  
Колгосп «Степовий», Біляївська сільрада – 212  
Колгосп «Трудова Україна», Сиваська сільрада – 

98  
Колгосп «Трудовий прогрес», Одрадівська 
сільрада – 97  

Колгосп «Трудовик», Новоолександрівська 
сільрада – 209  

Колгосп «Ударник», Верхньосірогозька сільрада – 
208  

Колгосп «Україна», Осокорівська сільрада – 214  
Колгосп «Україна», Токарівська сільрада – 141  
Колгосп «Україна», Трифонівська сільрада – 159  
Колгосп «Хвиля революції», Красненська сільрада 

– 41  
Колгосп «Червона Зірка», Анатолівська сільрада 

– 207  
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Колгосп «Червона Зірка», Наталинська сільрада 
– 111  

Колгосп «Червона Зірка», Сиваська сільрада – 98  
Колгосп «Червона Зірка», Чкаловська сільрада – 

159  
Колгосп «Червона Зірка», Широкобалківська 
сільрада – 142  

Колгосп «Червона іскра», Красненська сільрада – 
41  

Колгосп «Червона нива», Верхньосірогозька 
сільрада – 208  

Колгосп «Червона Україна», Будьоннівська, з 
1955 р. Павлівська сільрада – 97  

Колгосп «Червона Україна», Іванівська сільрада – 
111  

Колгосп «Червоне село», Анатолівська сільрада – 
208  

Колгосп «Червоний велетень», Петрівська 
сільрада – 97  

Колгосп «Червоний господар», Іванівська 
сільрада – див. Колгосп ім. Мічуріна 

Колгосп «Червоний Жовтень», Загорянівська 
сільрада – 141  

Колгосп «Червоний Жовтень», Калінінська 
селищна рада – 158  

Колгосп «Червоний Жовтень», Новомихайлівська 
сільрада – 97  

Колгосп «Червоний Жовтень», 
Новоолександрівська сільрада – 67  

Колгосп «Червоний Жовтень», Новопетрівська 
сільрада – 111  

Колгосп «Червоний колосок», Скадовська 
міськрада – див. Колгосп ім. Жданова 

Колгосп «Червоний край», Нижньоторгаївська 
сільрада – 209  

Колгосп «Червоний лиман», Широкобалківська 
сільрада – див. Колгосп «Шлях Леніна» 

Колгосп «Червоний маяк», Попелацька сільрада – 
97  

Колгосп «Червоний металіст», Качкарівська 
сільрада – 57  

Колгосп «Червоний орач», Макарівська сільрада – 
66  

Колгосп «Червоний орач», Петропавлівська 
сільрада – 214  

Колгосп «Червоний партизан», Золотобалківська 
сільрада – 213  

Колгосп «Червоний партизан», Каргинська 
сільрада – 41  

Колгосп «Червоний партизан», 
Нижньосірогозька сільрада – 209  

Колгосп «Червоний Перекоп», 
Другоолександрівська сільрада – 66  

Колгосп «Червоний плуг», Красненська сільрада – 
41  

Колгосп «Червоний прапор», Великолепетиський 
район – 199  

Колгосп «Червоний прапор», Козацька сільрада – 
57  

Колгосп «Червоний прапор», Надеждівська 
сільрада – 141  

Колгосп «Червоний рибалка», Станіславська 
сільрада – 141  

Колгосп «Червоний селянин», Олексіївська 
сільрада – 67 

Колгосп «Червоний трактор», Красненська 
сільрада – 41  

Колгосп «Червоний хлібороб», Трифонівська 
сільрада – 159  

Колгосп «Червонофлотець», Дудчанська сільрада 
– 213  

Колгосп «Шлях до Всесвітньої революції», 
Петрівська сільрада – 97  

Колгосп «Шлях до комуни», Новокам'янська 
сільрада – 158  

Колгосп «Шлях до комуни», Новопетрівська 
сільрада – 111  

Колгосп «Шлях до комунізму», 
Верхньоторгаївська сільрада – 208  

Колгосп «Шлях до комунізму», Гаврилівська 
сільрада Каланчацького району – 66  

Колгосп «Шлях до комунізму», Гаврилівська 
сільрада Скадовського району – 41  

Колгосп «Шлях до комунізму», Нововоронцовська 
сільрада – 213  

Колгосп «Шлях до комунізму», Попелацька 
сільрада – 98  

Колгосп «Шлях до соціалізму», 
Нижньоторгаївська сільрада – 209  

Колгосп «Шлях комунізму», Гаврилівська сільрада 
– 212  

Колгосп «Шлях Леніна», Верхньосірогозька 
сільрада – 208  

Колгосп «Шлях Леніна», Догмарівська сільрада – 
208  

Колгосп «Шлях Леніна», Каргинська сільрада – 41  
Колгосп «Шлях Леніна», Новопетрівська сільрада 

– 111  
Колгосп «Шлях Леніна», Станіславська сільрада 

– 141  
Колгосп «Шлях Леніна», Широкобалківська 
сільрада – 142  

Колгосп «Шлях МОДРу», Красненська сільрада – 
41  

Колгосп «Шлях хлібороба», Новоолександрівська 
сільрада – 209  

Колгосп ім. XIV партз’їзду, Олександрівська 
сільрада – 141  

Колгосп ім. XVII партз’їзду, Новософіївська 
сільрада – 42  

Колгосп ім. XVIII партз’їзду, Іванівська сільрада 
– 213  

Колгосп ім. XVІІІ партз’їзду, Станіславська 
сільрада – 141  
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Колгосп ім. ХХI з’їзду КПРС, Сиваська сільрада – 
98  

Колгосп ім. 8 Березня, Бериславська міськрада – 
57  

Колгосп ім. 8 Березня, Новотроїцький район – 99  
Колгосп ім. 12-річчя Жовтня, Олександрівська 
сільрада – 141  

Колгосп ім. 16-річчя Жовтня, Павлівська сільрада 
– 97  

Колгосп ім. 40-річчя Жовтня, Станіславська 
сільрада – 141  

Колгосп ім. 40 років Жовтня, Білозерський район 
– 218  

Колгосп ім. Будьонного, Білозерська селищна 
рада – див. Колгосп «Батумський» 

Колгосп ім. Будьонного, Великоолександрівська 
селищна рада – 158  

Колгосп ім. Будьонного, Гаврилівська сільрада – 
66  

Колгосп ім. Будьонного, Іванівська сільрада – 213  
Колгосп ім. Будьонного, Нижньосірогозька 
сільрада – 208  

Колгосп ім. Будьонного, Новомиколаївська 
сільрада – 111  

Колгосп ім. Будьонного, Новомихайлівська 
сільрада – 97  

Колгосп ім. Будьонного, Пригір’ївська сільрада – 
112  

Колгосп ім. Будьонного, Сиваська сільрада – див. 
Колгосп «Іскра» 

Колгосп ім. Будьонного, Тарасівська сільрада – 42  
Колгосп ім. Володарського, Новософіївська 
сільрада – 42  

Колгосп ім. Ворошилова, Дем'янівська сільрада – 
208  

Колгосп ім. Ворошилова, Другоолександрівська 
сільрада – 66  

Колгосп ім. Ворошилова, Іванівська сільрада – 
див. Колгосп ім. Мічуріна 

Колгосп ім. Ворошилова, Комишанська сільрада 
– див. Колгосп «Заповіт Ілліча» 

Колгосп ім. Ворошилова, Новопетрівська 
сільрада – 111  

Колгосп ім. Ворошилова (риболовецький), 
Олексіївська сільрада – див. Колгосп 
«Приморський» 

Колгосп ім. Ворошилова, Осокорівська сільрада – 
214  

Колгосп ім. Ворошилова, Попелацька сільрада – 
98  

Колгосп ім. Ворошилова, Сиваська сільрада – 
див. Колгосп «Дружба» 

Колгосп ім. Ворошилова, Скадовська міськрада – 
див. Колгосп «Радянська Україна» 

Колгосп ім. Ворошилова, Шевченківська сільрада 
– 214  

Колгосп ім. Горького, Іщенська сільрада – 158  

Колгосп ім. Горького, Новоолексіївська сільрада – 
42  

Колгосп ім. Горького, Хорлівська сільрада – 67  
Колгосп ім. Дзержинського, Високопільська 
селищна рада – 110  

Колгосп ім. Дімітрова, Анатолівська сільрада – 
208  

Колгосп ім. Енгельса, Нововоскресенська сільрада 
– 213  

Колгосп ім. Жданова, Кізомиська сільрада – 141  
Колгосп ім. Жданова, Наталинська сільрада – 

111  
Колгосп ім. Жданова, Новокам'янська сільрада – 

158  
Колгосп ім. Жданова, Сиваська сільрада – 98  
Колгосп ім. Жданова, Скадовська міськрада – 42  
Колгосп ім. Ілліча, Калінінська селищна рада – 

158  
Колгосп ім. Кагановича, Іванівська сільрада – 213  
Колгосп ім. Кагановича, Красненська сільрада – 

41  
Колгосп ім. Кагановича, Нижньосірогозька 
сільрада – 209  

Колгосп ім. Кагановича, Орлівська сільрада – 
див. Колгосп «Колективіст» 

Колгосп ім. Калініна, Високопільська селищна 
рада – 110  

Колгосп ім. Калініна, Дем'янівська сільрада – 208  
Колгосп ім. Калініна, Золотобалківська сільрада – 

213  
Колгосп ім. Калініна, Леонтіївська сільрада – 213  
Колгосп ім. Калініна, Новомиколаївська сільрада 

– див. Колгосп ім. Будьонного 
Колгосп ім. Калініна, Новософіївська сільрада – 

42  
Колгосп ім. Калініна, Олександрівська сільрада – 

92  
Колгосп ім. Калініна, Будьоннівська, з 1955 р. 
Павлівська сільрада – 97  

Колгосп ім. Калініна, Цареводарська сільрада – 
139, 142 

Колгосп ім. Карла Маркса, Красненська сільрада 
– 41  

Колгосп ім. Карла Маркса, Малоолександрівська 
сільрада – 158  

Колгосп ім. Карла Маркса, Новоархангельська 
сільрада – 213  

Колгосп ім. Карла Маркса, Широкобалківська 
сільрада – 142  

Колгосп ім. Кірова, Біляївська сільрада – 212  
Колгосп ім. Кірова, Великолепетиський район – 

199  
Колгосп ім. Кірова, Красненська сільрада – 41  
Колгосп ім. Кірова, Музиківська сільрада – 141  
Колгосп ім. Кірова, Новоолександрівська сільрада 

– 67  
Колгосп ім. Кірова, Пригір’ївська сільрада – 112  
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Колгосп ім. Кірова, Сиваська сільрада – див. 
Колгосп «Дружба» 

Колгосп ім. Кірова, Чорнобаївська сільрада – 142  
Колгосп ім. Клари Цеткін, Наталинська сільрада 

– 111  
Колгосп ім. Комінтерну, Блакитнянська сільрада 

– 110  
Колгосп ім. Комінтерну, Іванівська сільрада – 111  
Колгосп ім. Комінтерну, Нижньосірогозька 
сільрада – 209  

Колгосп ім. Комінтерну, Птахівська сільрада – 
42  

Колгосп ім. Комунарів, Шевченківська сільрада – 
214  

Колгосп ім. Котовського, Біляївська сільрада – 
212  

Колгосп ім. Котовського, Красненська сільрада – 
41  

Колгосп ім. Котовського, Леонтіївська сільрада – 
213  

Колгосп ім. Красіна, Новоолександрівська 
сільрада – 67  

Колгосп ім. Крупської, Новософіївська сільрада – 
42  

Колгосп ім. Куйбишева, Новоолексіївська 
сільрада – 42  

Колгосп ім. Куйбишева, Першопокровська 
сільрада – 209  

Колгосп ім. Леніна, Заградівська сільрада – 111  
Колгосп ім. Леніна, Іщенська сільрада – 158  
Колгосп ім. Леніна, Каланчацький район – 101  
Колгосп ім. Леніна, Киселівська сільрада – 141  
Колгосп ім. Леніна, Кочубеївська сільрада – 111  
Колгосп ім. Леніна, Михайлівська сільрада – 42  
Колгосп ім. Леніна, Нововоронцовська сільрада – 

213  
Колгосп ім. Леніна, Новокиївська сільрада – 67  
Колгосп ім. Леніна, Новотроїцький район – 99  
Колгосп ім. Леніна, Попелацька сільрада – 98  
Колгосп ім. Леніна, Херсонський район – 167  
Колгосп ім. Лисенка, Блакитнянська сільрада – 

110  
Колгосп ім. Маленкова, Нововоскресенська 
сільрада – 213  

Колгосп ім. Маленкова, Павлівська сільрада – 97  
Колгосп ім. Мічуріна, Загорянівська сільрада – 

141  
Колгосп ім. Мічуріна, Іванівська сільрада – 111  
Колгосп ім. Молотова, Дем'янівська сільрада – 

208  
Колгосп ім. Молотова, Золотобалківська 
сільрада – 213  

Колгосп ім. Молотова, Іщенська сільрада – 158  
Колгосп ім. Молотова, Михайлівська сільрада – 

див. Колгосп ім. Леніна 
Колгосп ім. Молотова, Новокиївська сільрада – 

67  

Колгосп ім. Молотова, Новомаячківська сільрада 
– 151  

Колгосп ім. Молотова, Новотроїцький район – 99  
Колгосп ім. Молотова, Пригір’ївська сільрада – 

112  
Колгосп ім. Молотова, Станіславська сільрада – 

141  
Колгосп ім. Орджонікідзе, Михайлівська сільрада 

– 42  
Колгосп ім. Паризької комуни, Широкобалківська 
сільрада – 142  

Колгосп ім. Петровського, Новоолександрівська 
сільрада – 67  

Колгосп ім. Петровського, Новопетрівська 
сільрада – 209  

Колгосп ім. Петровського, Новософіївська 
сільрада – 42  

Колгосп ім. Петровського, Попелацька сільрада – 
98  

Колгосп ім. Петровського, Широчанська сільрада 
– 43  

Колгосп ім. Сталіна, Генічеський район – 128  
Колгосп ім. Сталіна, Микільська, з 1958 р. 

Дар’ївська сільрада – див. Колгосп «Росія» 
Колгосп ім. Сталіна, Лупарівська сільрада – 139  
Колгосп ім. Сталіна, Наталинська сільрада – 111  
Колгосп ім. Сталіна, Нижньосірогозька сільрада 

– 209  
Колгосп ім. Сталіна, Новоолексіївська сільрада – 

42  
Колгосп ім. Сталіна, Одрадівська сільрада – 97  
Колгосп ім. Сталіна, Ольгинська сільрада – 85  
Колгосп ім. Сталіна, Орлівська сільрада – 111  
Колгосп ім. Сталіна, Осокорівська сільрада – 214  
Колгосп ім. Сталіна, Фирсівська сільрада – 214  
Колгосп ім. Сталіна, Хорлівська сільрада – 67  
Колгосп ім. Фрунзе, Леонтіївська сільрада – 213  
Колгосп ім. Фрунзе, Новомиколаївська сільрада – 

209  
Колгосп ім. Фрунзе, Петрівська сільрада – 97  
Колгосп ім. Халтуріна, Новокиївська сільрада – 

67  
Колгосп ім. Хрущова, Великоолександрівська 
селищна рада – 158  

Колгосп ім. Хрущова, Комишанська сільрада – 
див. Колгосп «Заповіт Ілліча» 

Колгосп ім. Хрущова, Нижньосірогозька сільрада 
– 209  

Колгосп ім. Хрущова, Новокаланчацька сільрада 
– див. Колгосп «40 років Жовтня» 

Колгосп ім. Хрущова, Новомаячківська сільрада – 
151  

Колгосп ім. Хрущова, Новомихайлівська сільрада 
– 97  

Колгосп ім. Хрущова, Петропавлівська сільрада – 
214  

Колгосп ім. Хрущова, Хрущовська сільрада – 112  
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Колгосп ім. Цюрупи, Новоархангельська сільрада 
– 213  

Колгосп ім. Чапаєва, Дем'янівська сільрада – 208  
Колгосп ім. Чапаєва, Іванівська сільрада – 213  
Колгосп ім. Чапаєва, Комунарівська сільрада – 41  
Колгосп ім. Чапаєва, Нововоскресенська сільрада 

– 213  
Колгосп ім. Чапаєва, Новософіївська сільрада – 

42  
Колгосп ім. Чкалова, Комунарівська сільрада – 41  
Колгосп ім. Чкалова, Нижньосірогозька сільрада 

– 209  
Колгосп ім. Шевченка, Високопільська селищна 
рада – 111  

Колгосп ім. Шевченка, Горностаївський район – 
275  

Колгосп ім. Шевченка, Макарівська сільрада – 66  
Колгосп ім. Шевченка, Новогреднівська сільрада 

– 158  
Колгосп ім. Шевченка, Павлівська сільрада – 97  
Колгосп ім. Шевченка, Першопокровська сільрада 

– 209  
Колгосп ім. Шевченка, Сиваська сільрада – 98  
Колгосп ім. Шевченка, Шевченківська сільрада – 

214  
Колгосп ім. Шевченка, Широчанська сільрада – 

43  
Колгосп ім. Шмідта, Широкобалківська сільрада 

– 142  
Колгосп ім. Якубенка, Кларівська сільрада – 41  
Комерційний банк «Херсон» – 276  
Комишанський спеціалізований дитячий будинок 

– 139  
Комісія радянського контролю Ради Міністрів 

УРСР – 71  
Комітет у справах вищої школи при РНК СРСР – 

174  
Комітет у справах культурно-просвітніх установ 

при РНК УРСР – 118, 152, 157 
Комсомольська районна надзвичайна 

протиепідемічна комісія – 198  
Комсомольський районний комітет Компартії 

України – 198  
Комуністична партія Радянського Союзу – 58, 

156, 211, 250, 259 
Комуністична партія (більшовиків) України – 38, 

39, 43, 44, 102, 128, 138, 139, 151, 170, 198, 
206, 211, 229, 244 

Комуністична партія України – 45, 46, 68, 72, 75, 
90, 103, 117, 156, 161, 174, 175, 180, 181, 198, 
222, 230, 231, 247, 254, 259, 261  

Контрольно-ревізійне управління Міністерства 
фінансів УРСР – 128  

Контррозвідувальний пункт Херсонського району 
– 284  

Конфедерація португальських трудящих – 62  

Красненська сільська рада депутатів трудящих, 
с. Верхній Рогачик – 293  

Красненський волосний комітет допомоги 
голодуючим – 294  

Красненський волосний комітет незаможних 
селян – 49  

Краснівська сільська рада робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів – 294  

Краснознам’янська зрошувальна система – 68, 
127, 180, 262 

Криворізький театр ляльок – 266  
Криголам «Георгій Сєдов» – 199  
Кримська окрема бригада РСЧА – 103  
Кримське державне заповідно-мисливське 

господарство – 81  
Кримський Раднаргосп – див. Рада народного 

господарства Кримського економічного 
адміністративного району 

«Кристал» – див. Судно «Кристал» 
«Ксенія» – див. Мінний загороджувач «Ксенія» 
«Курськ» – див. Атомний підводний човен 

«Курськ» 
 

Л 
Ліберальна партія України – 103  
Ліберальне молодіжне об’єднання – 287  
Лівадійський палац-музей – 290  
Львівська машинно-тракторна станція – 143, 234 
Львівська пристань – 54  
 

М 
«Магарач» – див. Всесоюзне науково-дослідне 

підприємство виноробства і виноградарства 
«Магарач» 

«Масандра» – див. Виноробний комбінат 
«Масандра» 

Маячківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 50  

Мелітопольська дільниця з сортовипробування 
бавовнику – 90  

Мелітопольський повітовий виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 276  

Мелітопольський повітовий підвідділ записів 
актів громадянського стану – 276  

Миколаївська губернська військова нарада – 47  
Миколаївська губернська економічна нарада – 57  
Миколаївська губернська надзвичайна комісія по 

боротьбі з бандитизмом – 47  
Миколаївська губернська робітничо-селянська 

інспекція – 48  
Миколаївське обласне управління трудових 

резервів – 144, 162  
Миколаївське управління технічної експлуатації 

радіоремонтної магістралі – 154  
Миколаївський 2-й цукровий завод – 71  
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Миколаївський будівельний технікум – 74  
Миколаївський будівельний трест – 76  
Миколаївський вечірній технікум – 74  
Миколаївський генералкомісаріат (періоду 

нацистської окупації) – 70  
Миколаївський губернський виконавчий комітет 

ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 47-49  

Миколаївський губернський комісар з 
продовольчих питань – 47  

Миколаївський губернський комітет незаможних 
селян – 49  

Миколаївський губернський фінансовий відділ – 
58  

Миколаївський електромеханічний технікум – 74  
Миколаївський енергетичний комбінат – 90  
Миколаївський кораблебудівний інститут ім. 

адмірала С.О.Макарова – 243  
Миколаївський морський порт 
Миколаївський навчальний комбінат – 74  
Миколаївський обласний державний архів – 258  
Миколаївський суднобудівний завод ім. 61-го 

Комунара – 82  
Миколаївський суднобудівний завод ім. Носенка 

– 71, 73, 82  
Миколаївський суднобудівний технікум – 74  
Мирненська сільська рада депутатів трудящих – 

205  
Михайлівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Міжнародна Слов’янська Академія освіти 

ім. А.Я.Коменського – 271  
Міжнародне Пушкінське товариство – 287  
Міжрегіональний блок реформ – 103  
Міністерство бавовництва СРСР – 90  
Міністерство будівництва електростанцій СРСР – 

176  
Міністерство будівництва і експлуатації 

автомобільних доріг УРСР – 232  
Міністерство будівництва СРСР – 147  
Міністерство будівництва УРСР – 147  
Міністерство важкого енергетичного і 

транспортного машинобудування УРСР – 56  
Міністерство важкого і транспортного 

машинобудування УРСР – 56  
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти 

СРСР – 148  
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти 

УРСР – 148, 223, 224 
Міністерство вищої освіти СРСР – 118, 148 
Міністерство внутрішніх справ СРСР – 206 
Міністерство внутрішніх справ УРСР – 190, 206 
Міністерство економіки України – 293  
Міністерство енергетики та електрифікації УРСР 

– 157, 268 
Міністерство заготівель СРСР – 36, 50, 113, 134, 

136, 159, 190, 259 

Міністерство заготівель УРСР – 259  
Міністерство зв’язку СРСР – 148, 154 
Міністерство зв’язку УРСР – 148, 154 
Міністерство комунального господарства УРСР – 

114  
Міністерство культури СРСР – 230  
Міністерство культури УРСР – 118, 138, 146, 157, 

162, 181, 268 
Міністерство лісового господарства СРСР – 68  
Міністерство лісового господарства УРСР – 68, 

174 
Міністерство машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії України – 
237  

Міністерство меліорації і водного господарства 
УРСР – 127, 180, 231, 239, 262 

Міністерство морського флоту СРСР – 124  
Міністерство м’ясної і молочної промисловості 

СРСР – 44, 151 
Міністерство м’ясної і молочної промисловості 

УРСР – 151, 247 
Міністерство народної освіти УРСР – див. 

Міністерство освіти УРСР 
Міністерство нафтової промисловості СРСР – 193  
Міністерство освіти України – 265  
Міністерство освіти УРСР – 162, 169, 219, 235, 

254, 270 
Міністерство охорони здоров’я УРСР – 149, 152, 

233 
Міністерство плодоовочевого господарства УРСР 

– 237  
Міністерство побутового обслуговування 

населення УРСР – 174, 175 
Міністерство праці України – 276, 277 
Міністерство промислового будівництва УРСР – 

196  
Міністерство промислового машинобудування 

України – 269  
Міністерство промисловості будівельних 

матеріалів УРСР – 267  
Міністерство промисловості продовольчих 

товарів СРСР – 151  
Міністерство промисловості продовольчих 

товарів УРСР – 116  
Міністерство радгоспів СРСР – 88, 99, 205 
Міністерство радгоспів УРСР – 88, 182, 205 
Міністерство рибного господарства СРСР – 246  
Міністерство сільського будівництва УРСР – 234  
Міністерство сільського господарства СРСР – 56, 

88, 168, 206 
Міністерство сілсьького господарства України – 

269  
Міністерство сільського господарства УРСР – 56, 

117, 161, 168, 179, 183, 201, 206, 219, 277  
Міністерство соціального забезпечення УРСР – 

91  
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Міністерство суднобудівної промисловості СРСР 
– 74, 130, 170 

Міністерство тваринництва СРСР – 85  
Міністерство торгівлі СРСР – 163  
Міністерство торгівлі УРСР – 163, 194, 195, 260 
Міністерство тракторного і 

сільськогоподарського машинобудування 
СРСР – 182  

Міністерство транспортного будівництва СРСР – 
210  

Міністерство трудових резервів СРСР – 162  
Міністерство фінансів СРСР – 44, 53, 56, 108 
Міністерство фінансів УРСР – 53, 108, 128 
Міністерство харчової промисловості СРСР – 65, 

140, 194 
Міністерство харчової промисловості УРСР – 69, 

116, 194, 239 
Міністерство чорної металургії УРСР – 245  
Мінний загороджувач «Ксенія» – 252  
Молодіжна організація «Нова генерація» – 287  
Московський Художній академічний театр 

ім. О.М.Горького – 172  
Музичне товариство УРСР – 154  
Музично-хорове товариство УРСР – 154  
 

Н 
Народний Комісаріат внутрішніх справ УСРР / 

УРСР – 49, 190, 206 
Народний Комісаріат заготівель СРСР – 134, 159 
Народний Комісаріат землеробства СРСР – 45  
Народний Комісаріат землеробства УСРР – 45  
Народний Комісаріат зернових і тваринницьких 

радгоспів СРСР – 65  
Народний Комісаріат зовнішньої торгівлі РРФСР 

– 54  
Народний Комісаріат комунального господарства 

УРСР – 114, 163 
Народний Комісаріат легкої промисловості СРСР 

– 43  
Народний Комісаріат освіти УРСР – 152  
Народний Комісаріат охорони здоров’я УРСР – 

149  
Народний Комісаріат торгівлі СРСР – 163  
Народний Комісаріат торгівлі УРСР – 163  
Народний Комісаріат харчової промисловості 

СРСР – 69  
Народний Комісаріат харчової промисловості 

УРСР – 69, 116, 183 
Народний Комісаріат юстиції УСРР – 58  
Народний Рух України – 103, 288  
Народний суд 7-ї дільниці, Дніпровський повіт – 

58  
Народний суд Верхньорогачицького району – 50  
Народно-демократична партія України – 103  
Науково-дослідний інститут педагогіки Академії 

наук СРСР – 270  
Науково-пізнавальний табір «Січеград» – 287  

Науково-технічне товариство радіотехніки, 
електроніки і зв’язку ім. О.С.Попова – 162  

Національна академія наук України – 251, 289 
Національна спілка фотохудожників України – 

285, 292  
Нижньодніпровська науково-дослідна станція 

заліснення пісків – 79  
Нижньосірогозька районна міжколгоспна 
будівельна організація – 171  

Нижньосірогозька районна міжколгоспна 
дорожньо-будівельна організація – 206  

Нижньосірогозьке районне об’єднання 
«Сільгосптехніка» – 226  

Нижньосірогозьке районне управління сільського 
господарства – 207  

Нижньосірогозький маслозавод – 209  
Нижньосірогозький районний відділ 
автомобільного транспорту і шосейних доріг 
– 171  

Нижньосірогозький районний комітет КП(б) 
України – 170  

Нижньосірогозький районний комітет народного 
контролю – 207  

Нижньосірогозький районний фінансовий відділ – 
210  

Нікопольська дільниця з сортовипробування 
бавовнику – 90  

Німецьке товариство «Відергебурт» – 103  
Німецький національний комітет «Вільна 

Німеччина» – 292  
Нововознесенська семирічна школа – 109  
Нововоронцовська пристань – 46  
Нововоронцовська районна інспекція сільського 
господарства – 112  

Нововоронцовська районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 113  

Нововоронцовська районна надзвичайна 
протиепідемічна комісія – 46 

Нововоронцовська районна планова комісія – 115  
Нововоронцовська районна спілка споживчих 
товариств – 114  

Нововоронцовський державний плодорозсадник – 
115  

Нововоронцовський районний відділ кінофікації 
– 108  

Нововоронцовський районний відділ народної 
освіти – 113  

Нововоронцовський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 112  

Нововоронцовський районний комітет Компартії 
України – 45, 46 

Нововоронцовський районний птахокомбінат – 
117  

Нововоронцовський районний фінансовий відділ – 
113  
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Нововоронцовський районний харчовий комбінат 
– 174  

Новогригорівська машинно-тракторна станція – 
143  

Новожиттівська восьмирічна школа – 188  
Новозбур'ївська машинно-тракторна станція – 

143  
Новокаховська гідрогеолого-меліоративна 
експедиція – 180  

Новокаховська дитяча спортивна школа – 219  
Новокаховська комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа – 238  
Новокаховська лікарня – 220  
Новокаховська лугомеліоративна станція – 180  
Новокаховська меблева фабрика – 179, 267 
Новокаховська міська рада добровільного 

спортивного товариства «Авангард» – 240  
Новокаховська міська рада добровільного 

спортивного товариства «Спартак» – 240  
Новокаховська міська рада з питань культурного 

будівництва – 220  
Новокаховська міська рада народних депутатів – 

79, 176, 220 
Новокаховська міська рада Спілки спортивних 
товариств і організацій УРСР – 240  

Новокаховська міська станція юних техніків – 
219, 235 

Новокаховська музична школа – 220  
Новокаховське міське житлове управління – 114  
Новокаховське міське управління по заготівлі і 

постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Новокаховське управління «Дніпробуду» – 77  
Новокаховський вечірній електромеханічний 

технікум – 74  
Новокаховський гідролізно-дріжджовий завод – 

117  
Новокаховський електромашинобудівний завод – 

71, 72, 220, 228  
Новокаховський завод електровимірювальних 

приладів – 72, 76 
Новокаховський завод з виробництва 
гідротехнічних металоконструкцій – 239  

Новокаховський завод залізобетонних виробів – 
178, 220 

Новокаховський кінотеатр «Родина» – 181  
Новокаховський маслозавод – 178  
Новокаховський міський Будинок техніки – 183  
Новокаховський міський відділ культури – 220, 

238 
Новокаховський міський відділ народної освіти – 

177  
Новокаховський міський комітет Компартії 

України – 181  
Новокаховський міський комітет народного 
контролю – 177  

Новокаховський міський комітет профспілки 
медичних працівників – 240  

Новокаховський міський комітет у справах 
фізичної культури і спорту – 238  

Новокаховський міський Палац культури – 238  
Новокаховський міський фінансовий відділ – 177  
Новокаховський філіал Херсонського 

краєзнавчого музею – 157  
Новокаховський хлібозавод – 260  
Новомайське кооперативне товариство 

виноградарів – 48  
Новомаячківська машинно-тракторна станція – 

143, 151 
Новомаячківська районна міжколгоспна 
будівельна організація – 151  

Новомаячківська середня загальноосвітня 
трудова політехнічна з виробничим навчанням 
школа № 4 – 184  

Новомаячківський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 285  

Новомаячківський районний відділ народної 
освіти – 184  

Новомиколаївське відділення «Сільгосптехніка» 
– 221  

Новоолексіївське відділення «Сільгосптехніка» – 
221  

Новоолексіївський Палац культури – 187  
Новопавлівська семирічна школа – 159  
Новосеменівський дитячий будинок – 51  
Новотроїцька машинно-тракторна станція – 128  
Новотроїцька районна інспекція сільського 
господарства – 92  

Новотроїцька районна міжколгоспна рада з 
будівництва – 135  

Новотроїцька районна планова комісія – 90  
Новотроїцька районна спілка споживчих 
товариств – 86  

Новотроїцьке районне об’єднання 
«Сільгосптехніка» – 130  

Новотроїцьке районне управління сільського 
господарства – 134, 200 

Новотроїцький районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 93  

Новотроїцький районний відділ народної освіти – 
91  

Новотроїцький районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 92  

Новотроїцький районний відділ соціального 
забезпечення – 91  

Новотроїцький районний відділ торгівлі – 91  
Новотроїцький районний фінансовий відділ – 92  
 

О 
Одеська евакуаційна база – 292  
Одеська залізниця – 73  
Одеська міжобласна контора «Агроліснасіння» – 

149  
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Одеська обласна контрольна комісія робітничо-
селянської інспекції – 145  

Одеське головне морське агентство «Інфлот» – 
124  

Одеське районне енергетичне управління 
«Одесаенерго» – 167  

Одеський губернський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 49  

Одеський губернський прокурор – 58  
Одеський медичний інститут ім. І.П.Постишева – 

120  
Одеський науково-дослідний інститут 

туберкульозу – 171  
Одеський обласний виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 43, 45 

Одеський обласний комітет КП(б) України – 43  
Одеський технологічний інститут – 74, 223 
Одеський філіал Українського інституту 

проектування дорожнього і транспортного 
господарства – 232  

Одесько-Херсонська єпархія – 173  
Олешківська артіль візників «Гужтранс-1» – 48 
Олешківська професійна морська школа – 48  
Олешківський військовий гарнізон – 48  
Олешківський волосний виконавчий комітет ради 

робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 48-50  

Олешківський волосний комітет незаможних 
селян – 48, 49 

Олешківський жіночий монастир – 48  
Олешківський міський комунальний відділ – 48  
Олешківський музей революції – 48  
Олешківський пункт харчування АРА – 48  
Олешківський трудовий кооператив працівників 

сцени – 48  
Омський театр ляльок – 266  
Орендне підприємство «Херсонкнига» – 156  
Орендне підприємство матеріально-технічного 
забезпечення «Херсонресурси», м. Херсон – 200  

Очаківський виноробний завод – 194  
 

П 
Пансіонат «Хвиля» тресту «Херсонводбуд» – 262  
Партизанський виноробний пункт – 183  
Партійний архів Херсонського обласного 

комітету Компартії України – 259  
Партія демократичного відродження України – 

103  
Партія зелених України – 103  
Партія освітян України – 287  
Педагогічне товариство УРСР – 155  
Первомайська гідроелектростанція – 90  
Первомайський машинобудівний завод ім. 25-

річчя Жовтня – 71  

Первомайський цукрово-молочний комбінат – 71, 
79 

Перекопський бромний завод – 72  
Перша Красна сільська рада робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів – 
294  

Першокостянтинівський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 50  

«Південелектромаш» – див. Виробниче 
об’єднання «Південелектромаш» 

Південно-Сиваський хлорний завод – 72  
Південно-Український науковий центр 
агрохімічного обслуговування сільського 
господарства – 269  

Північно-Кримський зрошувальний канал – 68, 
239, 240, 262 

Піонерський табір «Мрія» – 61  
Покровська волосна комісія з відділення церкви 

від держави – 49  
Політична партія «Єдина Україна» – 287  
Політична партія «Сильна Україна» – 288  
Політична партія Народний Рух України за 

перебудову – 103, 288  
Політичне бюро Центрального комітету 

Компартії України – 261  
Правління Херсонської обласної організації 
Спілки художників УРСР – 248  

Представник Президента України в Херсонській 
області – 278, 280 

Представництво Державного комітету України 
з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Херсонській області – 293  

Представництво Ліцензійної палати України в 
Херсонській області – 293  

Представництво Фонду державного майна 
України в м. Херсоні – 278  

Президент України – 64, 106, 278, 280, 281, 283, 
286, 289, 290 

Приморська дільниця з сортовипробування 
бавовнику – 90  

Приморський міжобласний спеціалізований 
трест «Приморськсільелектромережбуд» – 
157  

Прогнойські соляні промисли – 116  
Проектно-кошторисна контора Херсонського 

обласного відділу комунального господарства 
– 246  

 
Р 

Рада Міністрів СРСР – 56, 58, 59, 118, 131, 161, 
174 

Рада Міністрів УРСР – 68, 71, 72, 76, 86, 109, 117, 
131, 136, 139, 144, 154, 157, 175, 190, 232, 247 

Рада народних комісарів СРСР – 45, 118, 144, 173 
Рада народних комісарів УСРР / УРСР – 45, 47-

49, 118, 152 
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Рада народного господарства Херсонського 
економічного адміністративного району – 35, 
56, 71, 72-78, 90, 148, 150, 151, 153, 165, 170, 
174 

Рада народного господарства Кримського 
економічного адміністративного району – 73-
75, 80 

Рада народного господарства Чорноморського 
економічного адміністративного району – 116, 
125, 128, 148, 150, 153, 170, 174, 178, 179 

Рада промислової кооперації УРСР 
(Укрпромрада) – 125  

Рада у справах Російської православної церкви 
при РНК СРСР – 173  

Рада Херсонської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури – 230  

Радгосп «40 років Жовтня», с. Раківка 
Бериславського району – 56  

Радгосп «50 років Жовтня» (тваринницький), 
с. Дубівка Горностаївського району – 216  

Радгосп «Артаташ» (племінний свинарський), 
с. Привілля Сиваського району – 88  

Радгосп «Асканійський», с. Щербинівка 
Новотроїцького району – 99  

Радгосп «Бериславський», с. Новорайське 
Бериславського району – 214  

Радгосп «Білозерський» (виноробний), 
с. Дніпровське Білозерського району – 142  

Радгосп Білозерський (розсадницький), с. Нова 
Зоря Білозерського району – 143  

Радгосп Великолепетиський 
(плодорозсадницький), смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району – 154  

Радгосп Голопристанський (розсадницький), 
с. Нова Збур’ївка Голопристанського району – 
161  

Радгосп «Городній Велетень», смт Білозерка 
Білозерського району – 142  

Радгосп «Гурзуф» (виноробний), Велика Ялта – 
71  

Радгосп Зеленівський (відгодівельний), 
с. Зеленівка Херсонського району – 167  

Радгосп «Інгулець» (свинарський), с. Інгулець 
Херсонського району – 84, 214 

Радгосп «Каховський № 2» (бавовницький), 
Каховський район – 45  

Радгосп «Комсомольський», Горностаївський 
район – 216  

Радгосп «Лиманський», с. Станіслав 
Білозерського району – 218  

Радгосп «Львівський», с. Львове Бериславського 
району – 233  

Радгосп «Мічурінець» (плодорозсадницький), 
с. Зміївка Бериславського району – 233  

Радгосп «Молода гвардія», с. Киселівка 
Білозерського району – 215  

Радгосп Новокаховський (плодорозсадницький), 
с. Плодове Новокаховської міської ради – 180  

Радгосп «Новомаячківський» (зерновий), 
смт Нова Маячка Каховського району – 151  

Радгосп «Пам’ять Леніна», м. Берислав 
Бериславського району – 234  

Радгосп «Перемога», с. Посад-Покровське 
Білозерського району – 216  

Радгосп «Піонер» (бавовницький), с. Любимівка 
Нововоронцовського району – 115  

Радгосп «Придніпровський» (зерновий), 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району 
– 115  

Радгосп «Прогрес», с. Томина Балка 
Білозерського району – 218  

Радгосп «Радянська земля», Білозерський район – 
139  

Радгосп «Радянська Україна», Жовтневий район 
Миколаївської області – 139  

Радгосп «Рогачик», с. Чистопілля, з 1963 р. 
с. Первомаївка Верхньорогачицького району – 
199  

Радгосп «Росія», с. Дар’ївка Білозерського району 
– 218  

Радгосп «Світанок», с. Токарівка Білозерського 
району – 221  

Радгосп «Сиваський борець», с. Подове 
Новотроїцького району – 99  

Радгосп «Сиваський» (племінний свинарський), 
с. Жовтневе Сиваського району – 88  

Радгосп Скадовський (бавовницький), 
Скадовський район – 45  

Радгосп «Скадовський № 2», м. Скадовськ 
Скадовського району – 40  

Радгосп «Східний» (овочевий), с. Східне 
Херсонського району – 72  

Радгосп «Таврія» (виноробний), с. Дніпряни 
Новокаховської міської ради – 194, 239 

Радгосп «Труд» (відгодівельний), с. Маслівка 
Новокаховської міської ради – 179  

Радгосп Херсонський овочевий, с. Зеленівка 
Дніпровського району м. Херсон – 167  

Радгосп «Чаплинський», с. Хрестівка 
Чаплинського району – 204  

Радгосп «Червоний маяк» (виноробний), 
с. Червоний Маяк Бериславського району – 58, 
194, 235 

Радгосп «Червоний Прапор», с. Надеждівка 
Білозерського району – 241  

Радгосп «Червоний Сиваш», с. Сивашівка 
Новотроїцького району – 98  

Радгосп «Червоний Чабан» (племінний 
вівчарський), ст. Вадим Каланчацького району 
– 65, 179 

Радгосп Червонополянський 
(плодорозсадницький), с. Андріївка 
Чаплинського району – 149  
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Радгосп ім. 1 Травня (каракулівницький), 
с. Добропілля Скадовського району – 40  

Радгосп ім. Карла Маркса, с. Балтазарівка 
Чаплинського району – 205  

Радгосп ім. Комінтерну (бавовницький), 
Голопристанський район – 45  

Радгосп ім. Куйбишева, Комишанська сільрада 
Херсонського району – 140  

Радгосп ім. Леніна (виноробний), с. Козацьке 
Бериславського району – 56  

Радгосп ім. начдива Солодухіна (виноробний), 
с. Дніпряни Новокаховської міської ради – 239  

Радгосп ім. Паризької комуни, с. Роздольне 
Каланчацького району – 63, 65 

Радгосп ім. Петровського, Херсонський район – 
167  

Радгосп ім. Тельмана, с. Микільське Херсонського 
району – 83  

Радгосп ім. Фрунзе, с. Василівка Новотроїцького 
району – 99  

Радгосп-завод «Азовський», с. Щасливцеве 
Генічеського району – 273  

Радгосп-завод «Винрозсадник», смт Антонівка 
Дніпровського району м. Херсон – 69  

Радянська Армія – 62  
Радянський фонд миру – 273  
Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Херсонській області – 278  
Редакція журналу «Соціалістична культура» – 62  
Редакція Херсонської обласної газети 

«Наддніпрянська правда» – 104  
Республіканський центр зайнятості Міністерства 

праці України – 276, 277 
Ресторан «Київ», м. Херсон – 195, 196 
Робітничий кооператив радгоспу «Рогачик», 
с. Первомаївка Верхньорогачицького району – 
199  

Рождественський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 49  

Російська академія наук – 254  
Російська визвольна армія (Власова) – 292  
Російська православна церква – 173  
 

С 
Сагівська сільська бібліотека – 124  
Сакський бромний завод – 72  
Святодухівський кафедральний собор – див. 

Собор Зішестя Святого Духа 
Севастопольський будівельний трест – 76  
Севастопольський вечірній будівельний технікум 

– 74  
Севастопольський суднобудівний і 

судноремонтний завод ім. Серго Орджонікідзе 
– 82  

Севастопольський суднобудівний технікум – 74  

Сектор міграційної служби у Херсонській 
області – 293  

Селянська партія України – 103  
Сиваська районна інспектура ЦСУ СРСР – 134  
Сиваська районна інспекція сільського 
господарства – 255  

Сиваська районна планова комісія – 89  
Сиваське районне управління сільського 
господарства – 133  

Сиваський районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 89  

Сиваський районний відділ бавовництва – 135  
Сиваський районний відділ кінофікації – 134  
Сиваський районний відділ культури – 89  
Сиваський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 285  

Сиваський районний відділ народної освіти – 89  
Сиваський районний комітет КП(б) України – 44, 

198 
Сільськогосподарський відділ Миколаївського 

генералкомісаріату (періоду нацистської 
окупації) – 70  

Сільськогосподарські артілі – див. Колгоспи 
Сімферопольський технікум харчової 

промисловості – 74  
Скадовська бавовняна лабораторія – 43  
Скадовська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Скадовська районна планова комісія – 36  
Скадовська районна спілка споживчих 
товариств – 182  

Скадовська харчова фабрика – 278  
Скадовське відділення «Сільгосптехніка» – 221  
Скадовське відділення Херсонської обласної 

контори по торгівлі в курортних місцевостях – 
195  

Скадовське районне об’єднання 
«Сільгосптехніка» – 221  

Скадовське районне управління лісового 
господарства і заготівель – 221  

Скадовське районне управління сільського 
господарства – 37  

Скадовський консервний завод – 238  
Скадовський районний відділ бавовництва – 37  
Скадовський районний відділ будівництва і 
експлуатації шосейних доріг – 37  

Скадовський районний відділ кінофікації – 37  
Скадовський районний відділ культури – 129  
Скадовський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 286  

Скадовський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 37  

Скадовський районний комітет КП(б) України – 
38, 39 

Скадовський районний фінансовий відділ – 36  
Скадовський рибоконсервний завод – 81  
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Скадовський спеціалізований трест рисосіючих 
радгоспів – 277  

Скадовський спостережний пункт служби 
сигналізації і прогнозів появи шкідників і 
хвороб сільськогосподарських культур – 194  

Скадовський трест спеціалізованих радгоспів 
зрошуваного землеробства і рисосіяння – 40  

Служба безпеки України – 266  
Снігурівський маслозавод Александровича – 54  
Собор Зішестя Святого Духа (кафедральний), 

м. Херсон – 38  
Собор Святої Єкатерини, м. Херсон – 173, 278  
Собор Успіння Пресвятої Богородиці, м. Херсон 

– 155  
Соціал-демократична партія України (об'єднана) 

– 287  
Соціалістична партія України – 287  
Союз нащадків російського дворянства – 
Херсонське губернське дворянське зібрання – 
287  

Спілка архівістів України – 283  
Спілка журналістів СРСР – 102, 104, 105 
Спілка журналістів України – 106, 107, 285 
Спілка журналістів УРСР – 103, 269 
Спілка ліберальної молоді України – 287  
Спілка німецьких офіцерів – 292  
Спілка письменників СРСР – 105, 291 
Спілка письменників України – 105-107, 155, 182, 

291 
Спілка письменників УРСР – 104, 120, 155 
Спілка південно-російських колоністів і громадян 

німецької раси – 48  
Спілка спортивних товариств і організацій УРСР 

– 59, 153, 212, 227, 228, 236, 238, 240 
Спілка фотоклубів УРСР – 292  
Спілка фотохудожників України – 285  
Спілка художників СРСР – 254  
Спілка художників України – 265  
Спілка художників УРСР – 138, 248 
Станіславська машинно-тракторна станція – 217  
Станіславське відділення «Сільгосптехніка» – 217  
Статистичне управління УРСР – 64  
Стрітенська церква – див. Церква Стрітення 

Господнього 
Студентське добровільне спортивне товариство 

«Буревісник» – 227  
Судно «Кристал» – 81  
 

Т 
Таврійська губернська вчена архівна комісія – 

290  
«Таврійські ігри» – див. Фестиваль «Таврійські 

ігри» 
Таманська армія – 103  
Територіальне виробниче об’єднання 

хлібопекарської промисловості – 260  

Тернопільський обласний український музично-
драматичний театр – 266  

Товариство «Знання» – 102, 145, 244 
Товариство «Меморіал» – 103  
Товариство «Просвіта» – 103  
Товариство арабсько-радянської дружби – 211  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Херсоноблагрошляхбуд» – 248  
Товариство по розповсюдженню політичних і 

наукових знань – 182  
«Товариш» – див. Вітрильне судно «Товариш» 
Токарівське відділення «Сільгосптехніка» – 217  
Трифонівська дільниця з сортовипробування 

бавовнику – 90  
Туристичний комплекс «Фрегат», м. Херсон – 

247  
Тягинський кам’яно-дробильний завод – 72  
 

У 
Українська академія аграрних наук – 289  
Українська державна інспекція Регістру та 

безпеки судноплавства (Держфлотнагляд 
України) – 279  

Українська державна телерадіомовна компанія – 
154  

Українська економічна рада – 54  
Українська інспектура Державної комісії з 
сортовипробування бавовнику СРСР, 
м. Херсон – 90  

Українська науково-дослідна станція по боротьбі 
з гірчаком, м. Херсон – 179  

Українська Національна Асамблея – Українська 
Народна Самооборона (УНА-УНСО) – 103  

Українська рада кооперації інвалідів – 161  
Українська Рада народного господарства – 72  
Українська республіканська екскурсійно-

туристична станція – 235  
Українська республіканська контора 

«Плодорозсадник» – 115, 161 
Українська республіканська контора Головного 

управління по заготівлі рослинної лікарської і 
технічної сировини (Головліктехпром) – 46  

Українська республіканська контора по торгівлі в 
курортних місцевостях («Укркурортторг») – 
194, 195 

Українська Республіканська партія – 103, 286  
Українська республіканська рада Всесоюзного 

товариства винахідників і раціоналізаторів – 
165  

Українська республіканська рада Всесоюзного 
фізкультурно-спортивного Ордена Леніна 
товариства «Динамо» – 153  

Українська республіканська рада добровільного 
сільського спортивного товариства «Колос» – 
236  
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Українська республіканська рада добровільного 
спортивного товариства «Трудові резерви» – 
181  

Українська спілка кооперативних товариств 
художників («Укоопхудожник») – 138  

Українська філія Державної бавовняної інспекції 
СРСР – 43  

Українське міжколгоспне об’єднання з 
будівництва – 146  

Українське об’єднання демократичних сил 
Херсонщини – 103  

Українське республіканське виробниче 
об’єднання по заготівлі, переробці і збуту 
вторинних чорних металів («Укрвторчормет») 
– 245  

Українське республіканське об’єднання 
«Сільгосптехніка» – 147, 194 

Українське республіканське об’єднання по 
газопостачанню і газифікації «Укргаз» – 268  

Українське товариство глухих – 263  
Українське товариство охорони пам’яток історії 

та культури – 102, 103, 156, 230 
Українське товариство сліпих – 166  
Український бавовняний комітет (Укрбавовком) – 

45  
Український державний інститут проектування 

міст – 177  
Український державний медичний університет – 

252  
Український інститут проектування дорожнього і 

транспортного господарства 
(«Укрдіпродортранс») – 232  

Український науково-дослідний інститут 
консервної промисловості – 79  

Український науково-дослідний інститут 
науково-технічної інформації – 269  

Український науково-дослідний інститут рибного 
господарства – 246  

Український національний фонд 
«Взаєморозуміння і примирення» – 291  

Український республіканський будівельний трест 
«Укрелеватормлинбуд» Міністерства 
сільського будівництва УРСР  – 180  

Український республіканський проектний 
інститут «Укржитлоремпроект» – 246  

Український республіканський проектний 
інститут по землеустрою «Укрземпроект» – 
219  

Український республіканський проектно-
вишукувальний інститут «Укрколгосппроект» 
– 146  

Український республіканський спеціалізований 
трест з виробництва конструкцій для сільської 
електрифікації «Електромережконструкція» – 
178  

Український республіканський спеціалізований 
трест лугомеліоративних станцій – 180  

Український республіканський трест державних 
плодових розсадників («Укрплодорозсадник») 
– 161 Український республіканський трест 
підприємств м’ясної промисловості 
(Укрм’ясотрест) – 151  

Український республіканський трест плодово-
ягідних та виноградних плодорозсадницьких 
радгоспів («Укрплодовинрозсадник») – 143  

Український республіканський трест ремонтних 
заводів – 56  

Український республіканський трест садових та 
виноробних підприємств (Укрсадвинтрест) – 
65, 154 

Український фонд культури – 265  
Український фонд миру – 273  
Українсько-американська математична школа, 

АРК Крим – 251  
«Укргазбуд», фірма – 193  
«Укргазнафтобуд», трест – 193  
«Укртрансбуд», корпорація – 210  
Уповноважений Головної бавовняної інспекції на 
Україні – 43  

Уповноважений Державного планового комітету 
СРСР по Херсонській області – 64, 139 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Генічеському району – 190  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Голопристанському району – 159  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Іванівському району – 50  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Каховському району – 36  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Нововоронцовському району – 113  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Сиваському району – 134  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
УРСР – 159  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Херсонській області – 36, 50, 134, 159  

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Чаплинському району – 136  

Управління автомобільного транспорту і 
ремонтних підприємств Херсонського 
Раднаргоспу – 80  

Управління автомобільної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 82  

Управління бавовницькими радгоспами СРСР 
(«Союзрадгоспбавовна») – 45  

Управління будівництва зрошувальних і 
обводнювальних систем в південних областях 
УРСР – 127  

Управління будівництва і будівельних матеріалів 
Херсонського Раднаргоспу – 76, 82 

Управління будівництва Каховського гідровузла і 
промислових підприємств «Дніпробуду» – 176  
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Управління виноробної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 56, 79 

Управління виноробної промисловості 
Херсонського спеціалізованого тресту 
виноробних радгоспів – 235  

Управління державними архівами НКВС УРСР – 
206  

Управління експлуатації Північно-Кримського 
каналу ім. Комсомолу України – 240  

Управління енергетичного господарства 
Херсонського Раднаргоспу – 90  

Управління кадрів і навчальних закладів 
Міністерства суднобудівної промисловості 
СРСР – 130  

Управління легкої промисловості Херсонського 
Раднаргоспу – 77, 82 

Управління м’ясної та молочної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 78, 82 

Управління матеріально-технічного постачання і 
збуту Херсонського Раднаргоспу – 81, 82 

Управління машинобудівної, металургійної і 
хімічної промисловості Херсонського 
Раднаргоспу – 75  

Управління машинобудування Херсонського 
Раднаргоспу – 82  

Управління МВС УРСР по Херсонській області – 
190 

Управління НКВС УРСР по Херсонській області 
– 206  

Управління племінних свинарських радгоспів 
Міністерства радгоспів СРСР – 88  

Управління промисловості будівельних 
матеріалів Херсонського Раднаргоспу – 77, 82 

Управління рибної промисловості Херсонського 
Раднаргоспу – 80, 82 

Управління сільськогосподарського 
машинобудування Херсонського Раднаргоспу 
– 75  

Управління Служби безпеки України по 
Херсонській області – 266  

Управління суднобудівної промисловості 
Херсонського Раднаргоспу – 74, 82, 170 

Управління суднобудівної промисловості 
Чорноморського Раднаргоспу – 170  

Управління у справах вищої школи при РНК 
СРСР – 118  

Управління у справах вищої школи при РНК 
УРСР – 152 

Управління Уповноваженого Головбавовкому в 
Україні – 45  

Управління Уповноваженого Головної бавовняної 
інспекції на Україні – 43  

Управління Уповноваженого тресту 
«Союзрадгоспбавовна» на Україні – 45  

Управління харчової промисловості Раднаргоспу 
СРСР – 174  

Управління харчової промисловості Херсонського 
Раднаргоспу – 78, 82 

Управління харчової промисловості 
Чорноморського Раднаргоспу – 116, 174 

Управління шовківництва Міністерства 
сільського господарства УРСР – 124  

Ушкальське лісництво – 35  
 

Ф 
Фестиваль «Таврійські ігри» – 289  
Фонд культури УРСР – див. Український фонд 

культури 
«Фрегат» – див. Туристичний комплекс «Фрегат» 
 

Х 
«Хвиля» – див. Пансіонат «Хвиля» 
«Херсонзалізобетон» – див. Відкрите акціонерне 

товариство «Промислове підприємство 
«Херсонзалізобетон» 

«Херсонкнига» – див. Орендне підприємство 
«Херсонкнига» 

«Херсонміськплодоовочторг» – див. Херсонське 
міське об’єднання по заготівлі, оптовій і 
роздрібній торгівлі овочами, картоплею, 
фруктами 

«Херсонплодоовочгоспенерго», об’єднання – 238  
«Херсонресурси» – див. Орендне підприємство 

матеріально-технічного забезпечення 
«Херсонресурси» 

Херсонська авіаційна школа – 104, 257 
Херсонська автобаза тресту «Херсонводбуд» – 

262  
Херсонська аптека Міллера – 259  
Херсонська база «Облмедпостач» – 200  
Херсонська база «Облпродпостачзбут» – 200  
Херсонська база Українського відділення 
бавовнопостачання – 45  

Херсонська верф залізобетонного 
суднобудування – 75  

Херсонська вечірня музична школа – 146  
Херсонська вечірня музична школа для дорослих 

– 163  
Херсонська дирекція на будівництві виноробних 
заводів – 194  

Херсонська дирекція на будівництві 
електропідстанцій і ліній електропередач – 
168  

Херсонська дитяча екскурсійно-туристична база в 
м. Київ – 235  

Херсонська дільниця з сортовипробування 
картоплі, овочево-баштанних культур і 
кормових коренеплодів – 70  

Херсонська дільниця з сортовипробування 
овочевих, баштанних культур, картоплі і 
кормових коренеплодів (періоду нацистської 
окупації) – 70  

Херсонська жіноча гімназія Алексєєвої – 271  
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Херсонська жіноча гімназія Тюльпанової – 271  
Херсонська зональна бавовняна станція – 43  
Херсонська ініціативна група ветеранів-воїнів 58-

ї стрілецької дивізії – 71  
Херсонська кондитерська фабрика ім. Войкова – 

116  
Херсонська крайова організація Народного Руху 
України за перебудову – 103, 288  

Херсонська лікарня водників – 165  
Херсонська макаронна фабрика – 117  
Херсонська меблева фабрика – див. Закрите 

акціонерне товариство «Херсонська меблева 
фабрика» 

Херсонська міжрайонна колгоспна проектно-
вишукувальна група – 146  

Херсонська міська архітектурно-художня рада – 
230  

Херсонська міська інспектура державної 
статистики – 165  

Херсонська міська комісія сприяння Радянському 
фонду миру – 273  

Херсонська міська контрольна комісія 
робітничо-селянської інспекції – 145  

Херсонська міська організація політичної партії 
«Сильна Україна» – 288 

Херсонська міська організація Соціалістичної 
партії України – 287  

Херсонська міська планова комісія – 229  
Херсонська міська рада депутатів трудящих – 

184, 229 
Херсонська міська рада Спілки спортивних 
товариств і організацій УРСР – 227, 228, 236 

Херсонська міська типографія ім. В.І.Леніна – 
230  

Херсонська об’єднана дирекція кінотеатрів – 72  
Херсонська обласна виробнича асоціація по 

агрохімічному обслуговуванню сільського 
господарства «Родючість» – 272  

Херсонська обласна громадська рада 
студентського добровільного спортивного 
товариства «Буревісник» – 227  

Херсонська обласна державна адміністрація – 
117, 173-175, 177, 259-261, 278, 280, 283, 289, 
294 

Херсонська обласна державна інспекція по 
заготівлі і якості сільськогосподарської 
продукції – 259  

Херсонська обласна інспекція з охорони природи – 
232  

Херсонська обласна інспекція по державному 
технічному нагляду – 294  

Херсонська обласна інспекція якості та 
формування ресурсів сільськогосподарської 
продукції – 259  

Херсонська обласна контора 
«Облкомунжитлопостач» – 200  

Херсонська обласна контора «Сільенерго» – 109, 
167 

Херсонська обласна контора інкубаторно-
птахівничих станцій – 117  

Херсонська обласна контора книжкової торгівлі – 
156  

Херсонська обласна контора по торгівлі в 
курортних місцевостях – 194-196 

Херсонська обласна міжколгоспна проектна 
організація – 146  

Херсонська обласна організація Демократичної 
партії України – 103  

Херсонська обласна організація Комуністичної 
партії України – 103  

Херсонська обласна організація Ліберального 
молодіжного об’єднання – 287  

Херсонська обласна організація Ліберальної 
партії України – 103  

Херсонська обласна організація 
Міжрегіонального блоку реформ – 103  

Херсонська обласна організація Народного Руху 
України – 103  

Херсонська обласна організація Народно-
демократичної партії України – 103  

Херсонська обласна організація німецького 
товариства «Відергебурт» – 103  

Херсонська обласна організація Партії 
демократичного відродження України – 103  

Херсонська обласна організація Партії зелених 
України – 103  

Херсонська обласна організація політичної партії 
«Єдина Україна» – 287  

Херсонська обласна організація політичної партії 
«Сильна Україна» – 288 

Херсонська обласна організація Селянської партії 
України – 103  

Херсонська обласна організація Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) – 
287  

Херсонська обласна організація Соціалістичної 
партії України – 287  

Херсонська обласна організація Спілки 
журналістів УРСР – 269  

Херсонська обласна організація Спілки 
художників УРСР – 248  

Херсонська обласна організація товариства 
«Знання» України – 102, 145 

Херсонська обласна організація товариства 
«Просвіта» – 103  

Херсонська обласна організація Українського 
об’єднання демократичних сил Херсонщини – 
103  

Херсонська обласна організація Українського 
товариства охорони пам’яток історії та 
культури – 102, 230  

Херсонська обласна організація Української 
Республіканської партії – 103, 286 



 350 

Херсонська обласна організація УНА-УНСО – 
103  

Херсонська обласна організація Християнсько-
демократичної партії України – 103  

Херсонська обласна планова комісія – 36  
Херсонська обласна рада ветеранів війни та праці 

– 254  
Херсонська обласна рада Всесоюзного 
фізкультурно-спортивного Ордена Леніна 
товариства «Динамо» – 153  

Херсонська обласна рада добровільного 
профспілково-кооперативного сільського 
спортивного товариства «Колос» – 236  

Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Авангард» – 228 

Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Колгоспник» – 192  

Херсонська обласна рада добровільного 
спортивного товариства «Трудові резерви» – 
181  

Херсонська обласна рада добровільного 
товариства боротьби за тверезість – 61, 265 

Херсонська обласна рада з питань культурного 
будівництва – 118  

Херсонська обласна рада миру – 273  
Херсонська обласна рада міжколгоспного 

будівництва – 206, 275 
Херсонська обласна рада народних депутатів – 

118, 264, 281 
Херсонська обласна рада народних університетів 

– 146 
Херсонська обласна рада науково-технічних 
товариств – 60, 62, 183 

Херсонська обласна рада промислової кооперації 
– 118, 125, 160, 165 

Херсонська обласна рада професійних спілок – 
58-62, 261 

Херсонська обласна рада Спілки спортивних 
товариств і організацій УРСР – 59, 153, 212, 
227, 238, 240 

Херсонська обласна рада Товариства 
винахідників і раціоналізаторів України – 165  

Херсонська обласна редакційна колегія тому 
«Історія міст і сіл Української РСР. 
Херсонська область» – 103, 207, 222, 258 

Херсонська обласна санаторно-лісова школа, 
смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району – 176  

Херсонська обласна спілка кооперації інвалідів – 
118, 161 

Херсонська обласна спілка споживчих товариств 
– 86, 119, 140, 166, 191, 200, 229 

Херсонська обласна спортивна федерація глухих 
– 263  

Херсонська обласна станція захисту рослин – 225  
Херсонська обласна станція юних техніків – 235  
Херсонська обласна станція юних туристів – 235  

Херсонська Олександро-Мар’їнська жіноча 
гімназія – 271  

Херсонська повітова економічна нарада – 54  
Херсонська промислова артіль «Труд інвалідів» – 

161  
Херсонська промислово-кооперативна артіль 

«Металпобутремонт» – див. Херсонський 
комбінат «Металопобутремонт» 

Херсонська промислово-кооперативна артіль 
ім. Клари Цеткін – 125  

Херсонська промислово-кооперативна артіль 
інвалідів ім. Кірова – 169  

Херсонська психоневрологічна лікарня – 149  
Херсонська районна інспектура державної 
статистики – 84  

Херсонська районна інспекція сільського 
господарства – 83  

Херсонська районна планова комісія – 87  
Херсонська семирічна дитяча музична школа – 

163  
Херсонська середня школа № 53 – 256  
Херсонська сільськогосподарська колонія – 167  
Херсонська спеціалізована дитяча школа 

олімпійського резерву – 181  
Херсонська спортивна школа робітничої молоді – 

164  
Херсонська студія телебачення – 131  
Херсонська суднобудівна верф Вадона – 252  
Херсонська телевізійна вежа – 72  
Херсонська теплова електроцентраль – 165  
Херсонська торгово-кооперативна школа – 166  
Херсонська фабрика «Комсомолка» – 72  
Херсонська філія Спілки письменників України – 

182  
Херсонська фортеця – 103  
Херсонська школа № 5 – 271  
Херсонська школа № 13 – 271  
Херсонська школа вищої спортивної 

майстерності з греблі – 58  
Херсонська школа «Знання про природу» 

товариства «Знання» України – 146  
Херсонська школа молодого лектора товариства 

«Знання» України – 146  
Херсонське будівельне управління № 8 фірми 

«Укргазбуд» – 193  
Херсонське виробниче бавовняне об’єднання – 125  
Херсонське виробниче об’єднання консервної 

промисловості – 167  
Херсонське відділення Міжнародного 

Пушкінського товариства – 287  
Херсонське відділення Наркомату зовнішньої 

торгівлі РРФСР – 54  
Херсонське відділення Українського науково-
дослідного інституту рибного господарства – 
246  
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Херсонське відділення Української 
республіканської контори по заготівлі 
рослинної лікарської і технічної сировини – 46  

Херсонське гідрометеорологічного бюро – 81  
Херсонське головне територіальне управління 

постачання і збуту («Херсонголовпостачзбут») 
– 200  

Херсонське губернське дворянське зібрання – 287  
Херсонське губернське земство – 181  
Херсонське губернське карно-розшукове 

управління – 284  
Херсонське державне музичне училище – 148  
Херсонське державне проектне бюро обласного 

управління автотранспорту і шосейних доріг – 
232  

Херсонське елітне господарство овочевих 
культур – 140  

Херсонське енергетичне експлуатаційне 
управління сільського господарства 
(«Сільенерго») – 167  

Херсонське кооперативне професійно-технічне 
училище – 166  

Херсонське культурно-просвітнє училище – 152  
Херсонське лісове господарство – 166  
Херсонське літературне об’єднання – 172  
Херсонське міжобласне управління лісового 

господарства і лісозаготівель – 35, 185 
Херсонське міське відділення товариства 

«Знання» України – 145  
Херсонське міське відділення Херсонської 

обласної контори по торгівлі в курортних 
місцевостях – 195  

Херсонське міське єдине наукове медичне 
товариство лікарів – 210-211 

Херсонське міське житлове управління – 114  
Херсонське міське об’єднання по заготівлі, 

оптовій і роздрібній торгівлі овочами, 
картоплею, фруктами 
(«Херсонміськплодоовочторг») – 238  

Херсонське міське товариство сліпих – 166  
Херсонське міське управління по заготівлі і 

постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта 
Шмідта – 74, 288 

Херсонське морехідне училище рибної 
промисловості – 79, 81 

Херсонське морське агентство «Інфлот» – 124  
Херсонське музичне училище – 163  
Херсонське навчально-виробниче підприємство 
Українського товариства сліпих – 166  

Херсонське обласне агентство «Союздрук» – 148  
Херсонське обласне аграрне міжгосподарське 

проектне дорожньо-будівельне ремонтне 
об’єднання – 248   

Херсонське обласне бюро судово-медичної 
експертизи – 173  

Херсонське обласне виробниче аграрно-
промислове об’єднання з плодоовочевої 
продукції «Херсонплодоовочгосп» – 237  

Херсонське обласне виробниче об’єднання 
будівельних матеріалів – 267  

Херсонське обласне виробниче об’єднання по 
агрохімічному обслуговуванню сільського 
господарства «Сільгоспхімія» – 225, 272, 274 

Херсонське обласне виробниче управління 
зрошуваного землеробства і водного 
господарства – 231  

Херсонське обласне виробниче управління 
меліорації і водного господарства – 169, 215 

Херсонське обласне виробничо-заготівельне 
управління по заготівлі, переробці і збуту 
вторинних чорних металів «Вторчормет» – 
245   

Херсонське обласне виробничо-кооперативне 
об’єднання працівників зображувального 
мистецтва – 138  

Херсонське обласне виробничо-технічне 
управління зв’язку – 35, 148 

Херсонське обласне відділення Музичного 
товариства УРСР – 154  

Херсонське обласне відділення Педагогічного 
товариства УРСР – 155  

Херсонське обласне відділення товариства 
«Знання» – 244  

Херсонське обласне відділення Українського 
національного фонду «Взаєморозуміння і 
примирення» – 291  

Херсонське обласне відділення Українського 
фонду культури – 265  

Херсонське обласне відділення Хорового 
товариства УРСР – 154  

Херсонське обласне державне підприємство по 
агрохімічному обслуговуванню «Облагрохім» 
– 272  

Херсонське обласне житлове управління – 114  
Херсонське обласне лекційне бюро – 118  
Херсонське обласне міжколгоспне об’єднання по 

будівництву – 135, 217, 231 
Херсонське обласне наукове товариство 

фтизіатрів – 171  
Херсонське обласне об’єднання 

«Сільгосптехніка» – 147, 221 
Херсонське обласне об’єднання м’ясної 
промисловості – 179, 247, 274 

Херсонське обласне правління добровільного 
товариства любителів книги – 286  

Херсонське обласне правління комерційного банку 
«Херсон» – 276  

Херсонське обласне правління Науково-
технічного товариства радіотехніки, 
електроніки і зв’язку ім. О.С.Попова – 162  
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Херсонське обласне статистичне управління – 55, 
64, 84, 108, 113, 129, 134, 136, 139, 149, 159, 
165 

Херсонське обласне товариство радіогуртка 
«Полювання на лисиць» – 235  

Херсонське обласне товариство радіоклубу 
«Електрон» – 235  

Херсонське обласне товариство юних любителів 
науки і техніки «Супутник» – 235  

Херсонське обласне товариство юних хіміків 
ім. Д.І.Менделєєва – 235  

Херсонське обласне управління автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 232  

Херсонське обласне управління бавовництва – 37, 
135, 291  

Херсонське обласне управління виробництва і 
заготівлі сільськогосподарських продуктів – 
149, 214, 228 

Херсонське обласне управління водоканалізації – 
163  

Херсонське обласне управління державного 
регулювання виробництва та обігу алкоголю і 
тютюну – 283  

Херсонське обласне управління капітального 
будівництва – 236  

Херсонське обласне управління кінофікації – 37, 
86, 108, 126, 131, 134, 160, 181, 191, 217 

Херсонське обласне управління культури – 118, 
138, 145, 146, 148, 152, 156, 157, 162, 163, 268 

Херсонське обласне управління лісового 
господарства і лісозаготівель – 68-69, 174 

Херсонське обласне управління майном області – 
283  

Херсонське обласне управління молочної 
промисловості – 148, 209 

Херсонське обласне управління НКВС УРСР – 
див. Управління НКВС УРСР по Херсонській 
області 

Херсонське обласне управління охорони здоров’я 
та з питань забезпечення ліками – 171  

Херсонське обласне управління паливної 
промисловості – 125  

Херсонське обласне управління підприємств 
побутового обслуговування населення та 
туризму – 174  

Херсонське обласне управління по заготівлі і 
постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Херсонське обласне управління побутового 
обслуговування населення – 160, 169 

Херсонське обласне управління постачання і 
збуту – 200  

Херсонське обласне управління праці та 
зайнятості населення – 117  

Херсонське обласне управління промисловості – 
174  

Херсонське обласне управління промисловості 
продовольчих товарів – 200  

Херсонське обласне управління професійно-
технічної освіти – 132, 144, 162, 227 

Херсонське обласне управління радгоспів – 56, 
83, 84, 99, 115, 143, 149, 151, 204 

Херсонське обласне управління сільського 
господарства – 36, 37, 85, 143, 149, 161, 168, 
194, 204, 206, 207, 217 

Херсонське обласне управління статистики – див. 
Херсонське обласне статистичне управління 

Херсонське обласне управління торгівлі – 119  
Херсонське обласне управління трудових 

резервів – 132, 144 
Херсонське обласне управління у справах 

національностей, міграції – 117  
Херсонське обласне управління у справах 

сільського і колгоспного будівництва – 70  
Херсонське обласне управління харчової 
промисловості – 116, 174, 274  

Херсонське орендне підприємство управління 
будівництва зрошувальних систем 
«Укрводбуд» – 127  

Херсонське підприємство електричних мереж – 
268  

Херсонське повітове відділення Державного 
політичного управління – 292  

Херсонське повітове карно-розшукове відділення 
– 293  

Херсонське повітове управління по евакуації – 58  
Херсонське проектно-вишукувальне орендне 
підприємство «Херсонводпроект» – 170  

Херсонське професійно-технічне училище № 1 – 
162  

Херсонське районне енергетичне управління 
«Херсоненерго» – 90, 107  

Херсонське районне управління сільського 
господарства – 185  

Херсонське реальне училище – 199  
Херсонське ремісниче училище № 2 – 163  
Херсонське ремісниче училище № 10 – 163  
Херсонське сільськогосподарське училище – 271  
Херсонське суднобудівне виробниче об’єднання 

– 105  
Херсонське територіальне колгоспно-радгоспне 
виробниче управління – 214, 216 

Херсонський авіазагін № 97 – 68  
Херсонський бавовняний комбінат – 71, 72, 76, 

77, 125 
Херсонський будинок санітарної культури – 145  
Херсонський будівельний трест – 76, 147  
Херсонський будівельно-монтажний трест 

«Херсонводбуд» – 262  
Херсонський вечірній інститут нової техніки і 

трудового досвіду – 145  
Херсонський вечірній текстильний технікум – 74, 

77 
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Херсонський вечірній філіал Миколаївського 
кораблебудівного інституту ім. адмірала 
С.О.Макарова – 243  

Херсонський виноробний завод – 107  
Херсонський відділ сортовипробування овочевих, 
баштанних культур, картоплі і кормових 
коренеплодів (періоду нацистської окупації) – 
70  

Херсонський гарнізон – 263  
Херсонський гарнізонний Будинок офіцерів – 

258, 259 
Херсонський гідрометеорологічний технікум – 

118  
Херсонський державний педагогічний інститут – 

172, 253, 254, 259 
Херсонський державний текстильний технікум – 

265  
Херсонський державний технічний університет – 

253  
Херсонський державний університет – 254  
Херсонський дитячий будинок-колектор – 271  
Херсонський дитячий протитуберкульозний 

санаторій «Дніпро» – 171  
Херсонський домобудівний комбінат – 77, 196, 

197 
Херсонський дорожньо-механічний технікум – 

271  
Херсонський експериментальний ремонтно-

механічний завод – див. Акціонерне 
товариство «Херсонський ремонтно-
механічний завод» 

Херсонський енергетичний комбінат – 90  
Херсонський житлово-будівельний трест 

«Херсонжитлобуд» – 61, 196  
Херсонський жіночий клуб «Червона гвоздика» 

товариства «Знання» України – 146  
Херсонський завод «Прилад»  – див. Відкрите 

акціонерне товариство «Херсонський завод 
«Прилад»  

Херсонський завод напівпровідникових приладів 
– 72  

Херсонський завод п/с 102 – 74  
Херсонський завод по ремонту будівельних і 

дорожніх машин – 282  
Херсонський завод «Прилад» – див. Відкрите 

акціонерне товариство «Херсонський завод 
«Прилад»  

Херсонський завод сільськогосподарського 
машинобудування – див. Херсонський 
комбайновий завод ім. Петровського 

Херсонський загальнотехнічний факультет 
Київського технологічного інституту – 223  

Херсонський індустріальний інститут – 223  
Херсонський кінотеатр «Спартак» – 191, 193 
Херсонський клуб культури комбайнобудівників 

ім. В.І.Леніна – 230  

Херсонський комбайновий завод ім. 
Петровського – 35, 58, 71 

Херсонський комбінат «Металопобутремонт» – 
160  

Херсонський комплексний проектно-дослідний 
відділ Одеського філіалу «Укрдіпродортранс» 
– 232  

Херсонський консервний завод ім. 8 Березня – 
238  

Херсонський консервний комбінат – 71, 142, 238, 
278 

Херсонський краєзнавчий музей – 103, 155, 157, 
256 

Херсонський м’ясокомбінат – 71, 151 
Херсонський машинобудівний технікум – 74, 182 
Херсонський міжгалузевий територіальний 
центр науково-технічної інформації і 
пропаганди – 269  

Херсонський міський відділ комунального 
господарства – 163  

Херсонський міський відділ народної освіти – 162, 
169 

Херсонський міський відділ торгівлі – 163  
Херсонський міський водогін – 163, 229, 288 
Херсонський міський клуб любителів книги 

«Кобзар» – 258, 286 
Херсонський міський комітет КП(б) України – 

211  
Херсонський міський комітет народного 
контролю – 164  

Херсонський міський комітет у справах фізичної 
культури і спорту – 164  

Херсонський міський молочний завод / комбінат – 
44, 72  

Херсонський міський осередок Партії освітян 
України – 287  

Херсонський міський Палац піонерів і школярів – 
103, 162 

Херсонський міський різногалузевий комбінат – 
169  

Херсонський міський університет культури для 
молоді товариства «Знання» України – 145  

Херсонський міський фонд комунального майна – 
270  

Херсонський міськрайонний комітет профспілки 
сільськогосподарських і лісових робітників – 
119  

Херсонський морський порт – 35, 72, 77 
Херсонський нафтопереробний завод – 35, 72, 75, 

193  
Херсонський об’єднаний загін воєнізованої 
охорони Чорноморського Раднаргоспу – 128  

Херсонський обласний агропромисловий комітет 
– 274  

Херсонський обласний академічний український 
музично-драматичний театр ім. Миколи 
Куліша – 162, 172, 184, 257, 264, 266, 289 
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Херсонський обласний архівний відділ – див. 
Архівний відділ Херсонського облвиконкому 

Херсонський обласний Будинок профспілок – 59  
Херсонський обласний відділ кінофікації – див. 

Херсонське обласне управління кінофікації 
Херсонський обласний відділ комплексного 
проектування Українського республіканського 
проектного інституту 
«Укржитлоремпроект» – 246  

Херсонський обласний відділ комунального 
господарства – 163, 246 

Херсонський обласний відділ культури – див. 
Херсонське обласне управління культури 

Херсонський обласний відділ культурно-
просвітньої роботи – 86, 131 

Херсонський обласний відділ народної освіти – 
51, 129, 169, 184, 200, 203, 235 

Херсонський обласний відділ охорони здоров’я 
Херсонський обласний відділ соціального 

забезпечення 
Херсонський обласний відділ торгівлі – 36, 91, 

140, 163 
Херсонський обласний відділ у справах мистецтв 

– 146, 162, 163 
Херсонський обласний відділ у справах релігій – 

173, 279  
Херсонський обласний відділ Українського 
товариства глухих – 263  

Херсонський обласний відділ харчової 
промисловості – див. Херсонське обласне 
управління харчової промисловості 

Херсонський обласний відділ цін – 260  
Херсонський обласний військовий комісаріат – 

263  
Херсонський обласний державний арбітраж – 

247  
Херсонський обласний державний архів – див. 

Державний архів Херсонської області 
Херсонський обласний державний трест по 
шовківництву – 124  

Херсонський обласний дорожній відділ – 37, 86, 
89, 101, 109, 122, 129, 136, 150, 171, 226 

Херсонський обласний земельний відділ – 85, 
149, 206, 207 

Херсонський обласний кінофотоклуб – 235  
Херсонський обласний комітет КП(б) України / 

Компартії України – 68, 72, 117, 151, 156, 161, 
174, 175, 180, 206, 211, 222, 230, 231, 244, 247, 
254, 259, 261 

Херсонський обласний комітет ЛКСМУ – 61, 138 
Херсонський обласний комітет народного 
контролю – 164, 231 

Херсонський обласний комітет по телебаченню і 
радіомовленню – 264  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників будівництва і промисловості 
будівельних товарів – 240  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації – 119, 234 

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників плодоовочевого господарства і 
заготівель – 244  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників сільського господарства і 
заготівель – 237  

Херсонський обласний комітет профспілки 
працівників харчової промисловості – 145  

Херсонський обласний комітет сприяння 
Радянському фонду миру – 273  

Херсонський обласний комітет у справах 
фізичної культури і спорту – 236  

Херсонський обласний музей історії комсомолу – 
102  

Херсонський обласний наркологічний диспансер – 
284  

Херсонський обласний онкологічний диспансер – 
152  

Херсонський обласний паливний трест – 200  
Херсонський обласний протитуберкульозний 
диспансер – 171  

Херсонський обласний сектор служби 
сигналізації і прогнозів появи шкідників і 
хвороб сільськогосподарських культур – 194  

Херсонський обласний сільсько-будівельний 
трест (облбудтрест) – 70  

Херсонський обласний театр ляльок – 264, 266, 
268 

Херсонський обласний трест «Маслопром» – 44  
Херсонський обласний трест «Маслосирпром» – 

148, 150, 153, 178 
Херсонський обласний трест зернових радгоспів 

– 115  
Херсонський обласний трест радгоспів – 40, 115, 

205  
Херсонський обласний трест 

сільськогосподарського млинарства – 200  
Херсонський обласний туристичний табір 

«Орієнтир», м. Цюрупинськ – 235  
Хероснський обласний фінансовий відділ – 108, 

113 
Херсонський обласний фонд охорони праці – 280  
Херсонський обласний фотоклуб – 292  
Херсонський обласний центр організації 
професійного навчання незайнятого населення 
– 277  

Херсонський обласний центр професійної 
орієнтації населення – 276  

Херсонський обласний штаб «Пошук» – 256  
Херсонський окружний комітет ЛКСМУ – 211  
Херсонський окружний комітет незаможних 

селян – 211  
Херсонський парк ім. В.І.Леніна – 230  
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Херсонський планетарій ім. Ю.О.Гагаріна – 145, 
146, 244  

Херсонський повітовий виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 48, 54 

Херсонський проектно-конструкторський 
технологічний інститут – 73  

Херсонський радіолекторій «Природа рідного 
краю» товариства «Знання» України – 146  

Херсонський Раднаргосп – див. Рада народного 
господарства Херсонського економічного 
адміністративного району 

Херсонський районний Будинок культури – 83  
Херсонський районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 86  

Херсонський районний відділ кінофікації – 86  
Херсонський районний відділ культури – 285  
Херсонський районний відділ культурно-
просвітньої роботи – 83  

Херсонський районний відділ народної освіти – 70  
Херсонський районний військовий комісаріат – 35  
Херсонський районний фінансовий відділ – 84  
Херсонський ремонтно-механічний завод – див. 

Акціонерне товариство «Херсонський 
ремонтно-механічний завод» 

Херсонський рибоконсервний комбінат – 79  
Херсонський силікатний завод – 72  
Херсонський сільськогосподарський інститут 

ім. О.Д.Цюрупи – 104, 244, 264 
Херсонський спеціалізований трест виноробних 

радгоспів – 69, 183, 194, 235, 239 
Херсонський спеціалізований трест овоче-
молочних радгоспів – 244  

Херсонський спеціалізований трест по 
виробництву м’яса на промисловій основі 
«Херсонтваринпром» – 182  

Херсонський суднобудівний завод – 82, 131, 144 
Херсонський суднобудівний завод «Паллада» – 

211  
Херсонський суднобудівний-судноремонтний 

завод ім. Комінтерну – 252  
Херсонський судномеханічний технікум ім. 
адмірала Ушакова – 130  

Херсонський текстильний комбінат – 107  
Херсонський технікум радянської торгівлі – 260  
Херсонський технічний центр телебачення і 
радіомовлення – 154  

Херсонський трест виноробних радгоспів – див. 
Херсонський спеціалізований трест 
виноробних радгоспів 

Херсонський трест промисловості продовольчих 
товарів – 116  

Херсонський університет здоров’я товариства 
«Знання» України – 145  

Херсонський уповноважений Одеської евакобази 
– 292  

Херсонський філіал Одеського технологічного 
інституту – 74, 223 

Херсонський філіал Українського 
республіканського проектно-вишукувального 
інституту «Укрколгосппроект» – 146  

Херсонський філіал Українського 
республіканського проектного інституту по 
землеустрою «Укрземпроект» – 219  

Херсонський хлібозавод № 1 – 260  
Херсонський хлібозавод № 2 – 260  
Херсонський хлібозавод № 3 – 260  
Херсонський хлібокомбінат – 117, 260 
Херсонський целюлозний комбінат – 72  
Херсонські художньо-виробничі майстерні 
Художнього фонду УРСР – 138  

Херсонсько-Миколаївська губернська 
надзвичайна комісія по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і 
посадовими злочинами – 291  

Хорлівська міська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів – 50  

Хорове товариство УРСР – 154  
Християнсько-демократична партія України – 103  
Художній фонд СРСР – 138  
Художній фонд УРСР – 138  
 

Ц 
Центральна контрольна комісія робітничо-

селянської інспекції – 145  
Центральна рада Всесоюзного товариства 

винахідників і раціоналізаторів – 165  
Центральна рада добровільного спортивного 

товариства «Трудові резерви» – 181  
Центральна рада Спілки спортивних товариств і 

організацій УРСР – 228  
Центральна спілка споживчих товариств УРСР 

(Укоопспілка) – 166  
Центральне лекційне бюро – 118  
Центральний комітет добровільного спортивного 

товариства «Авангард» – 228  
Центральний Комітет ВКП(б) / КПРС – 59, 103, 

244 
Центральний Комітет КП(б) України / Компартії 

України  – 72, 75, 90, 139, 229, 261 
Центральний комітет профспілки працівників 

харчової промисловості – 174  
Церква Всіх Святих, м. Херсон – 155  
Церква Стрітення Господнього, м. Херсон – 294  
Цюрупинська дільниця з сортовипробування 

картоплі, овочево-баштанних культур і 
кормових коренеплодів – 70  

Цюрупинська ініціативна група ветеранів-воїнів 
58-ї стрілецької дивізії – 71  

Цюрупинська районна інспектура ЦСУ СРСР – 
129  

Цюрупинська районна інспекція сільського 
господарства – 284  
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Цюрупинська районна організація Української 
республіканської партії – 286  

Цюрупинська районна планова комісія – 127  
Цюрупинська середня загальноосвітня трудова 
політехнічна з виробничим навчанням школа 
№ 1 – 184  

Цюрупинська середня загальноосвітня трудова 
політехнічна з виробничим навчанням школа 
№ 2 – 184  

Цюрупинське лісове господарство – 68, 166 
Цюрупинське міжрайонне управління по заготівлі 

і постачанню палива населенню і комунально-
побутовим підприємствам – 247  

Цюрупинське рибне господарство з вирощування 
нересту – 79  

Цюрупинське управління виноробних заводів – 183  
Цюрупинський ветеринарний технікум – 183  
Цюрупинський виноробний завод – 183, 194 
Цюрупинський кінотеатр «Комсомолець» – 126, 

127 
Цюрупинський осетровий рибний завод – 81  
Цюрупинський районний Будинок культури – 126, 

172  
Цюрупинський районний відділ автомобільного 
транспорту і шосейних доріг – 129  

Цюрупинський районний відділ кінофікації – 126  
Цюрупинський районний відділ культури – 126  
Цюрупинський районний відділ народної освіти – 

184  
Цюрупинський районний відділ по будівництву у 
колгоспах – 127  

 
Ч 

Чадир-Лунгська дільниця з сортовипробування 
бавовнику – 90  

Чалбаський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 48, 50 

Чалбаський волосний комітет незаможних селян 
– 48  

Чаплинська зрошувальна система – 231  
Чаплинська районна інспекція сільського 
господарства – 255  

Чаплинська районна інформаційно-
обчислювальна станція державної 
статистики – 136  

Чаплинська районна міжколгоспна рада з 
будівництва – 231  

Чаплинська районна планова комісія – 136  
Чаплинська районна спілка споживчих 
товариств – 148  

Чаплинська районна станція захисту рослин – 263  
Чаплинська районна станція по боротьбі з 
хворобами тварин – 206  

Чаплинське виробниче колгоспно-радгоспне 
управління – 149  

Чаплинське виробниче управління зрошуваного 
землеробства – 204  

Чаплинське виробниче управління сільського 
господарства – 149 

Чаплинське районне управління сільського 
господарства – 135, 263 

Чаплинське управління експлуатації 
зрошувальних систем – 231  

Чаплинський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 50  

Чаплинський маслосирзавод – 148  
Чаплинський районний відділ бавовництва – 137  
Чаплинський районний відділ будівництва і 
експлуатації шосейних доріг – 136  

Чаплинський районний відділ культури – 204  
Чаплинський районний відділ народної освіти – 

203  
Чаплинський районний відділ сільського і 
колгоспного будівництва – 137  

Чаплинський районний комітет Компартії 
України – 231  

Чаплинський районний комітет народного 
контролю – 231  

Чаплинський районний комітет профспілки 
працівників сільського господарства і 
заготівель – 232  

Чаплинський районний фінансовий відділ – 205  
Червона Армія – 48, 49, 192, 256, 292 
Червоноперекопський содовий завод – 72  
Червонопопівське газове родовище – 193  
Чеський інститут птахівництва – 252  
Чорнобильська атомна електростанція – 117, 253 
«Чорноморгідробуд» – див. Відкрите акціонерне 

товариство «Чорноморгідробуд» 
«Чорноморськзалізобетон», трест – 147  
Чорноморський біосферний заповідник – 257  
Чорноморський Раднаргосп – див. Рада 

народного господарства Чорноморського 
економічного адміністративного району 

Чорноморський флот – 256  
Чорноморсько-Дніпровська басейнова державна 
інспекція – 279  

Чорнянська машинно-тракторна станція – 143 
Чорнянське сільськогосподарське товариство – 48  
 
Штаб Одеського військового округу – 118  
 
Ялтинський аеропорт – 77  
Ялтинський морський порт – 77  
Ялтинський рибоконсервний комбінат – 81  
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
А 

Автобази – див. Бази  
Автопарки – 73 
Автотранспорт – див Транспорт 
Агентства – 124, 148, 247, 269, 287 
Агролісомеліорація – див. Меліорація 
Агромеліорація – див. Меліорація 
Агрономи – 43, 45, 135, 226, 253,  
Агрономія і агрообслуговування – 102, 130, 201, 
233, 238,  

Агропромисловий комплекс – 274 

Агротехніка – 56, 57, 65, 70, 84, 98, 120, 185, 190, 
201, 218, 235, 255, 264, 274, 277, 278 

Адміністративно-територіальний поділ – 48, 63, 
222, 223 
Аеропорти – див. Порти 
Акціонерні товариства – див. Товариства  
Аптеки (ветаптеки) – 206, 269 
Армії  

Вермахт – 292 
Біла – 47 
Червона (Радянська) – 48, 49, 62, 67, 103, 
192, 256, 292 

Артілі  
інвалідів – 118, 161, 169, 
промислові – 211 
промислової кооперації – 125, 160 
сільськогосподарські – 40-43, 57, 66, 67, 96-
98, 110-112, 141, 142, 158, 159, 207-209, 212-
214 
трудові – 48 

Архіви (архівні установи) – 46, 63, 71, 102, 190, 
199, 206, 207, 222, 223, 258, 259, 261, 283, 286, 
289, 290 
Архівні фонди – див. Фонди 
Архітектура – 103, 120, 157, 230, 265, 278, 288, 
291, 294 
Атестація – 117, 133, 144, 153, 163, 237, 245, 248 
 

Б 
Бавовна і бавовництво – 37, 43-45, 71, 72, 76, 77, 
84, 90, 115, 119, 125, 134, 135, 137, 143, 291 
Бавовникові станції – див. Станції 
Бази  

автотранспортні (автобази) – 234 
відпочинку – див. Оздоровчі заклади 
евакуаційні (евакобази) – 292 
постачання – 200 

Бандитизм і боротьба з ним – 47-49 
Банки – 211, 276, 279 
Батальйони – див. Винищувальний батальйон 

Баштанництво, баштанні культури – 70, 79, 204, 
218, 263, 275 
Бджільництво – 65, 69, 83, 215, 274, 284 
Бібліотеки, бібліотечна робота – 63, 83, 89, 100, 
103, 108, 119, 120, 124, 126, 129, 145, 150, 160, 
166, 192, 193, 204, 222, 225, 232, 238, 240, 242, 
285, 286, 289 
Білети – див. Квитки 
Благодійні фонди – див. Фонди 
Братські могили – див. Місця військових 
поховань 
Будинки 

відпочинку – див. Оздоровчі заклади 
вчителів – див. Навчальні заклади 
позашкільні 
дитячі (спец- дитбудинки, колектори) – 48, 
51, 70, 91, 139, 248, 271 
культури – 83, 126, 145, 172, 222, 225, 242, 
245, 269 
молитовні – див. Культові споруди 
офіцерів – 258, 259 
переселенців – 37, 42, 50, 76, 80, 92, 99, 112, 
117, 139, 167, 182, 191, 208, 214, 216, 225, 
244, 255, 276, 277 
пологові – 127, 196 
профспілок – 59 
техніки – 183 

Будівництво  
всесоюзне – 60 
житлове, житлово-комунальне – 35, 45, 57, 
58, 60, 63, 72, 73, 75, 76, 83, 89, 92, 94-96, 
99-101, 112, 114, 117, 121-123, 132, 133, 137, 
139, 153, 157, 159, 161, 167, 176, 177, 180, 
182, 191, 193, 197, 210, 214, 216, 225, 229, 
231, 244, 255, 277 
капітальне – 40, 45, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 
68-73, 75-82, 85-90, 93, 99, 100, 112, 114, 
116, 117, 121, 124, 125, 127, 128, 132, 140, 
142, 144, 147, 149, 151, 154, 157, 160-163, 
165-170, 174-180, 182, 183, 194-198, 204, 
205, 211, 212, 214-223, 225-229, 231, 236-
241, 243-249, 255, 263, 268, 270, 272, 276, 
278, 282, 294 
народне – 44 
промислове (індустріальне) – 35, 43-46, 52, 
60, 63, 68, 71-73, 75-81, 90, 117, 127, 128, 
132, 135, 148, 153, 167, 169, 170, 176, 177, 
180, 183, 193, 194, 196, 200, 211, 215, 219, 
229, 275, 278 
сільське, колгоспне – 35-37, 39, 44, 45, 50, 
52, 54, 63, 70, 71, 80, 82, 83, 85-89, 92, 94-96, 
99-101, 109, 110, 112, 114, 121, 122, 124, 
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125, 127, 132, 133, 135, 137, 139, 146, 153, 
167-169, 176, 180, 186-189, 191, 198, 201, 
202, 206, 217, 219-222, 231, 234, 241, 255, 
262, 275, 278 
соціально-культурне, побутове – 45, 50, 59, 
60, 62, 63, 72, 74-77, 79, 84, 85, 91-93, 100, 
101, 112, 120, 122, 126, 127, 132, 139, 153, 
167, 176, 177, 187, 189, 195-198, 240 
транспортне – 37, 46, 68, 72-74, 77, 81, 86, 
89, 93, 102, 109, 120, 122, 129, 136, 139, 140, 
150, 171, 189, 190, 206, 210, 211, 226, 232 

 
В 

Вантажний транспорт – див. Транспорт 
Введення в експлуатацію об’єктів, виробничих 
потужностей – 51, 56, 60, 62, 71, 76, 79, 81, 117, 
128, 147, 157, 158, 194-196, 202, 209, 210, 220, 
225, 234, 255, 262, 263 
Верфі – 35, 75, 211, 252 
Ветеринарія і ветеринарне обслуговування – 85, 
99, 183, 202, 205, 206, 216, 248, 275 
Виборчі права, їх позбавлення – 50 
Видавництва, видавнича діяльність, 120, 130, 131, 
145, 155, 252, 253, 258, 269, 280, 282, 288, 292 
Винахідництво і раціоналізація – 35, 56, 75, 77, 
80, 148, 165, 169, 174, 180, 230, 237, 245, 249, 267 
Винищувальний батальйон – 211 
Виноградарство –  
Виноробство – див. Промисловість виноробна 
Вистави – 211, 254, 266, 268 
Виставки, виставкова діяльність – 54, 65, 70, 72, 
73, 81, 85, 89, 93, 107, 135, 138, 145, 172, 235, 238, 
248, 254, 258, 259, 265, 266, 269, 285, 286, 292 
Вівчарство – 65, 133, 198 
Військова флотилія – див. Флот військово-
морський 
Військовий білет – див. Квиток (білет)  
Військові відділи – 47 
Військові гарнізони – див. Гарнізони 
Військові кладовища – див. Місця військових 
поховань 
Військові комісаріати (військкомати) – 35, 48, 50, 
67, 263, 294 
Військові наради – 47, 48 
Військові об’єкти – 48 
Військові округи – див. Округи  
Військові поховання – див. Місця військових 
поховань 
Військові трибунали – див. Трибунали військові 
Військові частини – 47, 139, 189 
Військовозобов’язані – 49, 294 
Військово-патріотичне виховання – 102, 106, 144, 
258 
Військовополонені – див. Картки 
військовополоненних 
Військово-продовольчі комісії – див. Комісії 
військово-продовольчі 

Військово-промисловий комплекс – 237, 
Військовослужбовці та їх сім’ї – 51, 91, 92, 112, 
123, 124, 138, 186, 188, 189, 192, 256, 263, 292 
Водний транспорт – див Транспорт  
В’язні – див. Політв’язні 
 

Г 
Газети, публікації в них – 71, 102-107, 120, 128, 
131, 145, 156, 162, 181, 188, 199, 211, 212, 236, 
237, 242, 250, 252-254, 256, 258, 259, 261, 264-266, 
269-271, 284-288, 290, 292, 294 
Гарнізони – 47, 48,  
Геологічні роботи – 73, 169, 180 
Герої Радянського Союзу – 63, 103, 157, 222, 235, 
256, 257, 270, 273 
Герої Соціалістичної праці – 35, 40, 85, 103, 139, 
157, 204, 222, 235, 256 
Гідровузли – 68, 176 
Гідроелектростанції (ГЕС) – див. Станції 
Гідромеліорація – див. Меліорація 
Голод і боротьба з ним – 47, 48, 49, 54, 283, 286, 
288, 294 
Голодомор – див. Голод і боротьба з ним 
Госпіталі – 103, 120, 173 
Громадські фонди – див. Фонди 
 

Д 
Дезертирство і боротьба з ним – 47, 48 
Демобілізація – 138 
Дендропарки – див. Парки 
Державні фонди – див. Фонди 
Дитячі будинки – див. Будинки  
Дитячі оздоровчі центри – див. Табори дитячі 
Дитячі садки, ясла – див. Навчальні заклади 
дошкільні 
Дитячі установи (заклади) – див. Навчальні 
заклади 
Добровільні товариства – див. Товариства 
Дослідні господарства, дільниці і поля – 37, 140, 
179, 183, 184, 264, 274 
Дослідні станції – див. Станції 
Духовенство – див. Служителі культу 
 

Е 
Евакобази – див. Бази 
Евакуація (евакуйовані) – 58, 65, 83, 162, 211 
Електричні станції – див. Станції 
Епідемії та боротьба з ними – 46, 48, 61, 63, 198, 
211, 241, 245 
Епізоотії та боротьба з ними – 135, 226 
 

Ж 
Житлові фонди – див. Фонди 
Журнали та публікації в них – 62, 105, 211, 211, 
252, 253, 270, 271, 282, 288, 290, 292 
Журнали обліку колгоспників та членів їх сімей – 
40, 42, 57, 66, 67, 209, 213 
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Журналісти – 102-107, 155, 259, 269, 285, 289 
 

З 
Заводи – 35, 43-45, 54, 56, 58, 63, 68, 69, 71-77, 79-
82, 107, 117, 131, 132, 144, 148, 150, 153, 157, 170, 
178, 183, 192-194, 196, 197, 209, 211, 220, 238, 
239, 252, 260, 262, 269, 24,, 275, 282 
Заказники – див. Заповідники 
Залізниці – 44, 73, 129, 292 
Залізничні станції – див. Станції 
Заліснення – 68, 69, 79, 166, 185 
Заповідники, заповідні господарства – 69, 81, 103, 
104, 106, 230, 233, 256, 257, 278, 289, 290,  
Засоби масової інформації (ЗМІ) – 161, 172, 175, 
226, 230, 250, 276, 289 
Збитки у період нацистської окупації – 44, 46, 54, 
64, 83, 88, 97, 98, 114, 116, 121, 124, 129, 132, 137, 
138, 141, 156, 160, 163, 171, 186, 188, 190, 191, 
202, 206, 208-210, 226 
Земельні фонди – див. Фонди 
Землеробство 

зрошувальне – 40, 99, 190, 204, 205, 218, 
231, 241 

Злочинність, боротьба з нею – 62, 139, 176, 198, 
278, 291 
Зрошувальні системи (гідровузли) – 60, 68, 71, 
120, 127, 128, 167, 169, 180, 200, 214, 215, 219, 
225, 228, 231, 239, 240, 243, 262, 263, 270, 275 
Зрошування земель – 40, 63, 72, 79, 83, 86, 87, 
100, 120, 132, 134, 142, 143, 153, 167, 169, 180, 
184, 185, 190, 198, 200, 204, 205, 214, 215, 216, 
218, 221, 222, 225, 239-241, 243, 244, 255, 263, 
275-277 
 

І 
Інспекції – 43, 59, 60, 68, 83, 85, 92, 101, 112, 130, 
133, 145, 168, 189, 232, 255, 259, 274, 279, 284, 
293, 294 
Інститути  

навчальні – див. Навчальні заклади 
науково-дослідні (НДІ) – 73, 79, 128, 140, 
171, 211, 212, 222, 237, 246, 252, 269, 270, 
273 
проектні – 73, 146, 177, 219, 232, 246 

Інформаційно-обчислювальні станції – див. 
Станції 
 

К 
Канали – 68, 169, 231, 239, 240, 262 
Карти – 57, 68, 108, 121, 185, 218, 222, 226, 234, 
256-258, 263 
Картки  

військовополонених – 266 
обліку підприємств, установ, організацій – 
61, 98, 115, 137, 173 
обліку працівників – 59, 207, 227 
обліку членів партії – 286 

особові – 39, 49, 83, 87, 94, 116, 177, 185, 
195, 197, 203, 228 
поштові – 259 
учасників війни – 104 
фільтраційні – 266 

Квитки (білети) 
військові – 261 
комсомольські – 211, 212 
кореспондентські – 105 
лісорубні – 174, 185 
партійні – 106, 211, 253, 271 
студентські – 173, 211 
членські – 47, 106, 252, 156, 259, 266, 285, 
291 

Картотеки – 256 
Кінотеатри – 61, 72, 76, 108, 126, 127, 134, 160, 
181, 191, 193 
Кладовища – див. Місця поховань 
Кладовища військові – див. Військові поховання, 
кладовища 
Клуби – 62, 83, 86, 89, 100, 105, 108, 119, 120, 122, 
126, 129, 144, 145, 146, 150, 160, 162, 172, 204, 
222, 225, 230, 232, 235, 238-240, 242, 243, 245, 
258, 259, 266, 285, 286, 289 
Комбінати – 71, 72, 75-77, 79, 81, 90, 107, 116, 
117, 125, 142, 151, 169, 174, 200, 234, 238, 246, 
248, 260, 267, 278 

дитячі – 170 
домобудівні – 77, 196, 197 
навчальні – 74 
побутового обслуговування 
(побуткомбінати) – 160, 169, 175 

Контроль – 43, 62, 71, 77, 78, 90, 128, 145, 145, 
163, 164, 173, 177, 179, 196, 198, 207, 224, 226, 
231, 232, 243, 260, 278, 283, 293 
Контрреволюція і боротьба з нею – 284, 285, 291 
Конфіскація – 36, 48, 49, 121, 210 
Концтабори – див. Табори концентраційні 
Конярство – 128, 133-135, 185 
Кооперація і кооперативний рух – 36, 48, 63, 118, 
119, 125, 138, 140, 160, 161, 166, 169, 196, 199, 
227, 229, 234, 236, 242, 273 
Культові споруди – 173, 291 

молитовні будинки – 44, 49 
собори – 38, 155, 173, 278 
церкви – 49, 155, 173, 197, 288, 289, 294 

Культурно-просвітницькі товариства – див. 
Товариства 
Курорти – див. Оздоровчі заклади 
 

Л 
Лікарі (ветлікарі) – 56, 120, 152, 163, 171-173, 181, 
202, 210-212, 252, 264, 284 
Лікарні (ветлікарні) – 63, 149, 165, 196, 206, 220 
Лісгоспи – 166, 174 
Лісництва – 35, 166, 174, 185 
Лісові фонди – див. Фонди 
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Лісозахисні станції – див. Станції 
Лукомеліоративні станції – див. Станції 
 

М 
Магазини – див. Торгівля 
Матеріальні фонди – див. Фонди 
Машинно-тракторні парки – 130, 147, 217, 221, 
226 
Машинно-тракторні станції (МТС) – див. Станції 
Машинобудування – див. Промисловість 
машинобудівна 
Медицина і медичне обслуговування – 46, 51, 63, 
117, 144, 149, 165, 245 
Медичні установи – 36, 48, 85, 91, 101, 136, 139, 
153, 171, 173, 190, 264, 284 
Меліорація (агролісомеліорація, агромеліорація, 
гідромеліорація) – 65, 68, 69, 81, 89, 99, 127, 134, 
135, 169, 180, 200, 207, 215, 218, 221, 231, 239, 
262, 263, 278 
Меморіали – 155, 294 
Меморіальні дошки – 230, 290 
Метеорологічні станції – див. Станції 
Мисливство, мисливські господарства – 68, 69, 
81, 233 
Міліція – 47-50, 197 
Місця  

заповідні – див. Заповідники 
військових поховань (кладовища, братські 
могили) – 44, 46, 52, 54, 63, 65, 67, 94-96, 
102, 104, 114, 139, 155, 188, 202, 235, 256, 
263, 285, 290, 294 
поховань (кладовища, могили, цвинтарі) – 
94, 173, 230, 290 
ув’язнення – див. Табори концентраційні 

Мобілізації – 38, 54, 139, 144, 188, 279 
Могили – див. Місця поховань 
Молитовні будинки – див. Культові споруди 
Морпорти – див. Порти 
Мости – 86, 89, 109, 136, 226 
Музеї – 48, 62, 102, 103, 104, 155, 157, 235, 256, 
258, 289, 290 
 

Н 
Навчальні заклади  

дошкільні – 59, 77, 85, 89, 91, 101, 108, 113, 
127, 159, 167, 169, 170, 190, 191, 203, 219, 
222, 245, 262 
духовні – 173 
інститути – 74, 104, 120, 172, 223, 224, 243, 
244, 253, 254, 259, 264 
позашкільні – 58, 60, 63, 77, 89, 127, 163, 
164, 181, 212, 219, 235, 238 
середні спеціальні – 74, 130 
технікуми – 36, 45, 74, 75, 77, 118, 130, 152, 
182, 183, 228, 260, 265, 271 
товариства «Знання» – 59, 60, 62, 145, 146, 
155, 184 

університети – 252-254, 290 
училища спеціальні – 74, 79, 81, 148, 152, 
163, 181, 233, 271, 288 
училища професійні (ПТУ, СПТУ) – 63, 
126, 132, 144, 162, 166, 181, 199, 241, 227 
школи загальноосвітні (ЗОШ, вечірні, 
робітничої молоді, сільської молоді) – 44, 
46, 49, 55, 59, 62, 64, 70, 73, 84, 89, 91, 101, 
108, 109, 113, 123, 125, 129, 132, 139, 159, 
169, 176, 177, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 
201, 203, 217, 219, 220, 235, 236, 241, 252, 
256, 270, 271 
школи передового досвіду – 62, 69, 78, 119, 
125, 126, 128, 196, 204 
школи професійні (виробничого навчання, 
ФЗН) – 48, 54, 68, 75, 77, 126, 133, 144, 166, 
195 
школи спеціальні – 104, 146, 154, 155, 163, 
220, 251, 257 

Нагородження – 35, 38, 40, 44, 46, 47, 53, 54, 56, 
64, 65, 69, 73, 76, 82, 88, 89, 91, 96, 99, 115, 117, 
118, 122, 125, 130, 134, 138, 139, 144, 146, 149, 
157, 165, 169, 175, 177, 182, 186-188, 192, 193, 
195-198, 200, 201, 204, 207, 209-213, 215, 220-222, 
235, 238, 244, 246, 249, 254, 261, 262, 266, 276, 
278, 279, 289, 292 
Насосні станції – див. Станції 
Наукові товариства – див. Товариства 
Науково-дослідні інститути – див. Інститути 
Науково-дослідні станції – див. Станції 
Національні товариства – див. Товариства 
Національні фонди – див. Фонди 
 

О 
Оборона – 44, 46, 107, 112, 144, 173, 279 
Оборонні фонди – див. Фонди 
Овочівництво – 70, 72, 79, 99, 140, 142, 167, 169, 
190, 195, 198, 218, 229, 237, 238, 244, 255, 259, 275 
Оздоровчі заклади  

будинки (бази) відпочинку – 58, 59, 240, 242 
дитячі – див. Табори дитячі 
екскурсійно-туристичні бази (турбази) – 235 
курорти – 77, 175 
пансіонати – 59, 126, 262 
профілакторії – 58, 59, 61 
санаторії – 58, 59, 61, 77, 171, 176, 240, 242 

Округи 
адміністративно-територіальні – 61-63, 119, 
139, 207 
виборчі – 281 
військові – 118, 263 

Оптація, оптанти – 49, 58 
Орденоносці – 35, 40, 44, 47, 54, 56, 69, 124, 176, 
177, 181, 186, 193, 211, 220, 222, 254, 259, 261, 
266, 289 
Основні фонди – див. Фонди 
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П 
Пам’ятки історії та культури, їх охорона. 
пропаганда – 55, 83, 102, 103, 108, 120, 123, 156, 
199, 204, 222, 223, 230, 242, 257, 258, 278, 279, 
288, 289 
Пам’ятки природи, їх охорона. пропаганда – 103 
Пам’ятники (обеліски, пам’ятні знаки) – 54, 103, 
104, 157, 188, 230, 248, 265, 285, 289, 290 
Пам’ятні місця – 103, 157, 204, 242 
Пансіонати – див. Оздоровчі заклади 
Парки – 138, 230, 233, 258, 278 
Переселення, переселенці та їх облаштування – 
37, 42, 44, 46, 47, 50, 55, 63, 65, 67, 76, 80, 88, 89, 
92, 94-96, 99, 108, 112, 117, 120, 121, 132-134, 139, 
142, 153, 156, 167, 169, 182, 185-189, 191, 205, 
208, 214, 216, 218, 225, 239, 244, 255, 276, 277, 284 
Підприємства – 35, 36, 47-49, 53, 54, 58, 60-62, 64, 
68, 71-82, 84, 85, 90-93, 100, 108, 113, 116, 117, 
119-121, 125, 127, 128, 130, 132-134, 136, 139, 140, 
145, 147-150, 153, 154, 156, 157, 159, 164-166, 170, 
174-178, 185, 189, 190, 194-197, 200, 201, 205, 207, 
210, 216, 222, 224, 226, 228-231, 233, 234, 237, 
238, 243, 245, 247, 252, 254, 260, 261, 265, 267, 
268, 270, 272, 274, 275, 278, 283, 285, 293 
Піонертабори – – див. Табори піонерські 
Повітряний транспорт – див. Транспорт 
Пожежно-хімічні станції – див. Станції 
Політв’язні – 103, 107 
Порти (аеро-, морські, річні) – 35, 72, 77, 81, 289, 
290 
Поховання військові – див. Військові поховання 
Почесні звання – 69, 106, 139, 162, 172, 173, 176, 
184, 197, 201, 211, 249, 250, 253, 254, 256, 259, 
266, 278, 285, 288, 294 
Преса, публікації в ній – 71, 105, 107, 244, 249, 
256-258, 264, 283, 285 
Пристані – 46, 54 
Проектні інститути – див. Інститути 
Промислова кооперація – див. Промисловість 
кооперативна 
Промисловість  

автомобільна – 80, 82 
бавовняна – 43, 45, 71, 72, 76, 77, 125 
борошно-круп’яна – 54, 200 
будівельних матеріалів – 44, 72, 132, 157, 
196, 220, 234, 267 
важка – 56, 71-75, 239 
військова – 74, 237 
виноробна – 56, 69, 71, 79, 80, 107, 154, 183, 
194, 235, 274 
гірничо-видобувна – 71, 73, 116, 246 
консервна – 71, 79, 81, 140, 142, 167, 192, 
238, 274, 278 
кооперативна – 63, 118, 125, 160, 161, 169, 
229 
легка – 43, 72, 77, 82, 125 

машинобудівна – 35, 56, 58, 71, 72, 74-76, 
82, 182, 220, 237, 269, 289 
меблева – 179, 267 
металургійна – 71, 72, 75-77, 245 
місцева – 46, 63, 64, 130, 134, 175, 229 
м’ясомолочна – 44, 54, 71, 72, 76, 78, 79, 82, 
148, 150, 151, 153, 178, 179, 209, 247, 248, 
274, 275 
паливна (нафтопереробна) – 35, 72, 75, 125, 
193, 200 
рибна – 79, 81, 192, 246 
суднобудівна – 35, 71-75, 82, 105, 130, 131, 
144, 170, 211, 252 
текстильна – 107, 125, 250 
харчова – 65, 69, 71, 73, 74, 78, 79, 82, 116, 
117, 140, 145, 174, 179, 183, 194, 200, 239, 
260, 274, 275, 278 
хімічна – 63, 72, 73, 75, 76 
целюлозно-паперова – 68, 71, 72, 77 

Проповідники – див. Служителі культу 
Професійні товариства – див. Товариства 
Професійно-технічні училища – див. Навчальні 
заклади 
Профілакторії – див. Оздоровчі заклади 
Птахівництво – 57, 65, 78, 83, 85, 117, 132, 204, 
215, 241, 252 
ПТУ – див. Навчальні заклади 
 

Р 
Радіозв’язок (радіомережа) – 35, 81, 162, 235 
Радіомовлення – 102-104, 107, 131, 146, 154, 178, 
207, 237, 252, 261, 264, 265, 269, 283 
Радіопередачі – див. Радіомовлення 
Раціоналізація – див. Винахідництво і 
раціоналізація 
Революційні трибунали – див. Трибунали 
Реемігранти – 117 
Релігійні общини (організації) – 49, 139, 173, 197, 
278, 279, 288 
Релігія і боротьба з нею – 49, 173, 261, 279, 288, 
289, 293 
Ремонтно-технічні станції (РТС) – див. Станції 
Репатріанти, їх облаштування – 38, 39, 44, 47, 53, 
55, 65, 116, 117, 139, 156, 176, 186, 187, 189 
Репресії, репресовані – 257, 265, 266 
Річпорти – див. Порти 
Рослинництво – 50, 65, 70, 84, 89, 99, 151, 167, 
215, 218, 225, 226, 234, 238, 259, 276 

 
С 

Садівництво – 60, 61, 65, 68, 79, 85, 89, 92, 99, 
112, 134, 142, 167, 180, 198, 204, 205, 215, 216, 
225, 239, 240, 255, 259, 263, 275 
Садові товариства – див. Товариства 
Санаторії – див. Оздоровчі заклади 
Санітарія – 60, 69, 145, 206,  
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Священники – див. Служителі культу 
Свідоцтва – 57, 104, 107, 168, 211, 253, 254, 261, 
271, 281, 286-288, 290, 291 
Селекція – 45, 70, 85, 182, 246, 252, 263 
Служителі культу – 44, 63, 139, 173, 197, 257, 261, 
288 
Собори – див. Культові споруди 
Соціальне страхування (соцстрахування, 
соцстрах) – 59-61, 63, 100, 119, 126, 145, 167, 179, 
222, 232, 239, 240, 242, 245 
Спецпереселенці – 45 
Спогади – 35, 40, 71, 102-104, 106, 107, 156, 161, 
172, 173, 181, 211, 235, 248, 252, 256-259, 264, 
265, 283, 286, 288-290  
Споживча кооперація – див. Кооперація і 
кооперативний рух 
Спорт – 61,  
Спортивні товариства – див. Товариства 
Спортивні школи – див. Навчальні заклади 
позашкільні 
СПТУ – див. Навчальні заклади 
Станції 

бавовництва – 43, 45, 119 
ветеринарні – 206 
гідро- та електростанції (ГЕС) – 35, 36, 46, 
52, 68, 72, 90, 117, 121, 127, 132, 151, 176, 
188, 219, 237, 252, 268 
гідрометеостанції – 118 
дослідні – див. Науково-дослідні 
залізничні – 65, 129, 292 
захисту рослин – 225, 226, 263 
інкубаторно-птахівничі – 117, 132 
інформаційно-обчислювальні – 64, 113, 136, 
139, 149, 159 
лісозахисні – 35, 68 
лугомеліоративні – 180 
машинно-тракторні (МТС) – 85, 90, 118, 
127, 128, 131, 135, 143, 151, 189, 217, 234 
моторно-риболовецькі – 81 
насосні – 161, 231 
науково-дослідні – 79, 179, 273 
племінної роботи – 214 
пожежно-хімічні – 69 
ремонтно-технічні (РТС) – 143, 217 
техніко-економічні – 45 
учнівської молоді – 219, 235 

Статті – 35, 40, 68, 71, 102-107, 120, 131, 155, 156, 
161, 172, 173, 182, 184, 199, 207, 211, 212, 224, 
226, 230, 244, 248, 249-259, 261, 264-266, 268-271, 
282-286, 288, 289, 291, 292, 294 
Статути – 48, 70, 74, 75, 78, 81, 83, 103, 116, 118, 
130, 138, 142, 147, 148, 152, 153, 156, 161, 166, 
167, 169, 180, 182, 195, 210, 236, 248, 269, 272, 
273, 282, 284, 286-288, 291 
Страхування – див. Соціальне страхування 
Суднобудування – див. Промисловість 
суднобудівна 

 
Т 

Табори  
дитячі – 197, 228, 235, 279, 287 
концентраційні – 107 
туристичні (відпочинку, літні, спортивно-
молодіжні) – 113, 181, 228, 235 
науково-пізнавальні – 287 
піонерські – 58-63, 101, 108, 119, 126, 170, 
197 

Тваринництво, його розвиток – 36, 39, 40, 43-45, 
50, 55, 56, 57, 63-65, 68, 70, 73, 78, 79, 83-85, 89, 
92, 95, 98, 99, 101, 102, 112, 127, 128, 131, 133-
135, 142, 143, 150, 151, 167, 182, 184, 185, 189, 
198-202, 204, 206, 207, 214-216, 218, 225, 227, 228, 
234, 238, 241, 243, 244, 248, 251, 255, 259, 263, 
271, 272, 274-278, 284 
Театри. театрально-мистецька справа, кінотеатри 
– 106, 131, 162, 172, 184, 254, 257, 264, 266, 268, 
269, 288, 289 
Телебачення, його робота – 72, 103, 105, 131, 153-
155, 157, 195, 207, 222, 229, 256, 261, 264, 266, 283 
Технікуми – див. Навчальні заклади 
Товариства  

акціонерні – 147, 267, 269, 272, 282 
винахідників і раціоналізаторів – 165 
добровільні – 61, 181, 192, 227, 228, 236, 
265, 286 
з обмеженною відповідальністю – 248, 248 
кооперативні – див. Кооперація і 
кооперативний рух 
культурно-просвітницькі – 103, 182, 211, 
266, 286, 287 
наукові – 199, 210, 211, 250, 290 
науково-просвітницькі – 102, 145, 235, 244 
науково-творчі – 102, 103, 156, 230 
науково-технічні (НТТ) – 58, 60, 62, 79, 126, 
128, 157, 162, 167, 183, 249, 263 
національні – 103 
професійні – 154, 155, 171, 172, 210, 211 
садові – 61, 62 
соціальної допомоги – 166, 263 
споживачів – 86, 93, 109, 114, 140, 148, 149, 
166, 182, 191, 229 
спортивні – 59, 153, 181, 192, 212, 227, 228, 
236, 238, 240 

Торгівля, торговельні установи – 36, 45, 48, 49, 
50, 54, 61, 62, 86, 90, 91, 93, 94, 114, 119, 120, 128, 
129, 140, 147, 149, 156, 163, 166, 176, 182, 191, 
194-196, 200, 207, 229, 234, 238, 241, 242, 245, 
260, 274, 275 
Транспорт – 40, 56, 72, 73, 75, 78-82, 86, 89, 93, 
99, 101, 109, 114, 122, 129, 136, 140, 157, 158, 167, 
168, 171, 195, 199, 200, 202, 206, 210, 211, 217, 
218, 221, 226, 230-232, 234, 236, 245, 249, 261, 
262, 272, 275, 289 
Транспортні засоби – див. Транспорт 
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Трибунали  
військові – 44 
революційні (ревтрибунали) – 48 

Туристичні бази – див. Оздоровчі заклади 
 

У 
Університети народні – див. Навчальні заклади 
товариства «Знання» 
Училища – див. Навчальні заклади  

 
Ф 

Фабрики – 72, 116, 117, 179, 267, 278 
Фізкультура і фізкультурна робота – 46, 59, 61, 
114, 118, 144, 146, 153, 164, 181, 192, 193, 212, 
219, 220, 227, 228, 236, 238, 240 
Флот 

військово-морський (ВМФ) – 104, 222, 256, 
287 
морський – 124 
риболовний – 71, 72, 81 

Фольклор – 266 
Фонди – 39, 45, 49, 51, 63, 67, 68, 69, 76, 79, 81, 
85, 86, 91, 94, 100, 109, 112-115, 120, 121, 134, 
138, 144, 147, 149, 153, 159, 167, 173, 190, 201, 
202, 206, 211, 222, 224, 225, 229, 255, 262, 265, 
270, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 283, 289, 291, 292 
Фронти – 67, 104, 106, 131, 173, 184, 192, 236, 
251, 264 

 
Ц 

Цвинтарі – див. Місця поховань 
Церкви – див. Культові споруди 
Цивільна оборона – див. Оборона  
 

Ч 
Червона Армія – див. Армія 
 

Ш 
Шкідники, хвороби рослин, боротьба з ними – 68, 
69, 99, 101, 168, 194, 200, 204, 218, 221, 226, 253, 
256, 284 
Школи – див. Навчальні заклади 
Шляхи сполучення  

автодороги – 45, 46, 48, 74, 86, 109, 122, 
129, 136, 189, 193, 206, 226, 232 
залізничні – 44, 73, 129, 292 
шосейні – 37, 63, 73, 80, 86, 89, 93, 101, 102, 
109, 122, 129, 136, 140, 150, 171, 193, 232 

 
Я 

Ягідництво – 64, 115, 129, 134, 187, 275 
Ярмарки – 72, 75 
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Вадони, родина – 257, 288 
Варжало Т. М., рос. та укр. театральний діяч, 
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103 
Віцин Г. М., рад. актор, народний артист СРСР – 

266 
Войнович В. М., рос. письменник-емігрант – 264 
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Дроботун – див. Литвиненко Н. М. 
Дрозд А. І., укр. рад. поетеса – 104 
Дубовик Е. П., укр. журналіст, заслужений 

журналіст УРСР – 106 
Дудченко М. К., Герой Соціалістичної праці – 40 
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перекладач – 105 

Євстаф’єва І. А., журналіст – 107 
Ємельянов М. А., архівіст, краєзнавець, 

колекціонер, бібліофіл, почесний громадянин 
м. Херсон – 258, 259 

Єпанчин М. О., рос. військовий діяч, генерал, 
письменник – 289 

Єпанчина В. М., член родини фондоутворювача – 
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Герой України, лауреат Державної премії 
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кінодраматург, Герой Радянського Союзу, 
лауреат Шевченківської премії – 172 

Зелінська Л. М., агроном, природоохоронний 
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Зецер Б. Ю., краєзнавець – 256, 257 
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254 
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УРСР – 249 
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Карпова А. В., укр. філолог, архівіст – 284 
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Кир’ян П. П., укр. рад. журналіст, громадський 

діяч – 103 
Кириченко А. С., Герой Соціалістичної праці – 40 
Кисель М. А., Герой Соціалістичної праці – 40 
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Кичинський А. І., укр. поет, лауреат 

Шевченківської премії, почесний громадянин 
м. Херсон – 271, 290, 291 

Кобилянська О. Ю., укр. письменниця – 131 
Коваленко В. П., генетик, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України – 251 

Ковальов В. П., рос. філолог, доктор 
філологічних наук, професор, заслужений 
працівник вищої школи УРСР, відмінник 
народної освіти УРСР та УзРСР, почесний 
громадянин м. Херсон – 250, 271 

Ковінько О. І. (псевд.: Ковінька), укр. рад. 
письменник – 102 

Колосов І. С., передовик виробництва – 35 
Комаров, хворий – 210 

Коноваленко – див. Чижиченко Н. М. 
Коновченко А. М., рад. громадський діяч – 261 
Копштейн – див. Савчук О. Й. 
Копштейн А. Й., укр. рад. поет – 192 
Корнійчук О. Є., укр. рад. письменник, 

драматург, державний, політичний, 
громадський та партійний діяч, Герой 
Соціалістичної праці, п’ятикратний лауреат 
Державної премії СРСР – 183 

Корчемний З. С., фотограф – 271 
Косорукова Т. Г., громадський діяч – 259 
Костін В. М., Герой Радянського Союзу – 257 
Костюк Л. І., краєзнавець – 258 
Косянчук С. В., укр. журналіст, краєзнавець – 104 
Котляр, науковець – 253 
Кофф Л. Г., фотограф – 271 
Кочетков А. П., репресований – 285 
Кравець Й. Н., доктор філософських наук, 

професор – 249 
Кравчук Л. М., державний, політичний і 

партійний діяч України – 106, 290 
Красний Саша – псевд. Брянського О. Д.  
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Кривошеїн С. І., рад. політичний і партійний діяч 
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Кривошеїн Ю. С., лікар-мікробіолог, доктор 

медичних наук, професор, лауреат Державної 
премії УРСР – 211, 212 

Кривошеїна Г. М., лікар-генетик, кандидат 
медичних наук, доцент – 212 

Кривошеїна Т. А., член родини фондоутворювача 
– 211 

Кривошеїни, родина – 211 
Крижанівський С. А., укр. поет, фольклорист, 

доктор філологічних наук, професор – 192 
Крічмар Й. С., член родини фондоутворювача – 
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Крічмар С. Й., доктор хімічних наук, професор – 

250 
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державний, громадський і партійний діяч, 
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Кручоних О. Є., рос. поет, художник, журналіст, 
бібліофіл – 264 

Кузнєцов, учасник Другої світової війни – 95 
Кулеша – псевд. Куліша Л. П.  
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громадський діяч – 155, 264, 271 
Курило В. М., державний діяч УРСР – 254 
Курнаков Г. В., укр. художник, заслужений діяч 

мистецтв УРСР – 107, 253, 259, 288 
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Курнаков С. В., брат Курнакова Г. В. – 253 
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Лавреньов Б. А., рос. рад. письменник, двічі 

лауреат Державної премії СРСР – 256, 271 
Лаврунів Кость – псевд. Лаврунова К. О. 
Лаврунов К. О. (псевд.: Кость Лаврунів), укр. рад. 

письменник, кандидат філологічних наук, 
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Лебідь В. О., історик, архівіст, укр. партійний, 
політичний та громадський діяч – 261 

Левицький З. Й., пол. поет, перекладач – 290 
Лемберг Г., фотограф – 271 
Ленау В. М., укр. журналіст, краєзнавець – 257 
Ленін В. І., державний, політичний і партійний 

діяч СРСР – 102, 103, 129, 146, 181, 204, 220, 
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Лермонтов М. Ю., рос. письменник – 258 
Лисенко В. Ф., Герой Соціалістичної праці – 40 
Лисенко М. Ф., кандидат філософських наук, 

доцент – 244 
Литвиненко Л. А., укр. актор, народний артист 

УРСР – 266 
Литвиненко (Дроботун) Н. М., укр. актриса, 

заслужена артистка УРСР – 266 
Лифар С. М., балетний танцівник, хореограф, 

балетмейстер – 290 
Луб’янський Василь – псевд. Шевченка В. Н. 
Любомська О. І., укр. рад. журналістка, поетеса – 

106 
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Макаров С. В., колекціонер фотографій, 

фототехніки – 271 
Маркс К., нім. філософ, економіст, політолог – 54 
Марущак А. П., укр. поет, журналіст, заслужений 

журналіст України – 271 
Матвєєв І. І., учасник Громадянської війни в 

Росії, рад. командарм – 103 
Маяковський В. В., рос. рад. поет, публіцист, 

драматург, громадський діяч – 172, 264 
Мельник Я. Й., укр. та лит, письменник, філософ, 

критик – 290 
Мельниченко І. Г., Герой Соціалістичної праці – 

40 
Мерзлякова М. А., кандидат фізико-

математичних наук, доцент – 253 
Микола ІІ, рос. імператор – 290 
Мирний Панас (Рудченко П. Я.), укр. 

письменник, драматург – 172 
Міллер, аптекар – 259 
Мішуков О. В., рос. філолог, доктор філологічних 

наук, професор, заслужений працівник 
культури України, заслужений діяч мистецтв 
України, почесний громадянин м. Херсон – 
254 

Міцкун І. Г., зв’язківець, керівник підприємства – 
35 

Можаєв Б. А., рос. рад. письменник – 271 
Можаровський Г. В., фотограф – 271 
Мозговий І. О., укр. рад. політичний та партійний 

діяч – 261 
Москаленко А. О., член родини фондоутворювача 

– 107 
Москаленко В. А., журналіст, фоторепортер – 107 
Москаленко К. І., член родини фондоутворювача 

– 107 
Москаленко Л. А., член родини фондоутворювача 

– 107 
Моторний Д. К., рад. і укр. новатор 

сільськогосподарського виробництва, двічі 
Герой Соціалістичної праці, Герой України – 
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Наливайко Г. Я., рад. інженер, почесний 
полярник, почесний працівник морського 
флоту СРСР – 199 

Насєдкін Ю., краєзнавець – 256 
Насибулін З. І., краєзнавець – 256 
Нетьосов В. П., доктор технічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, 
заслужений винахідник УРСР – 250 

Нечуй-Левицький І. С., укр. письменник – 271 
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Оленковський М. П., укр. археолог, кандидат 

історичних наук – 257 
Ольховий М. С., рад. партійний працівник – 156 
Орлова З. С., укр. історик, архівіст – 258, 264, 

283, 284 
Осиповський Т. Ф., рос. математик, філософ-

раціоналіст – 249 
Остапенко І. П., призовник – 35 
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Панч П. Й., укр. письменник – 172 
Паншин К. Ю., громадський діяч, краєзнавець – 

258 
Паншин Ю. Ф., член родини фондоутворювача – 

258 
Паншина М. С., член родини фондоутворювача – 

258 
Пастернак Б. Л., рос. письменник, лауреат 

Нобелівської премії – 264 
Патон Б. Є., доктор технічних наук, професор, 

президент НАН України, громадський та 
державний діяч УРСР та СРСР, Герой України 
– 289, 290 

Паторжинський І. С., укр. оперний співак, 
народний артист СРСР – 172 

Пелех Е. О., мемуарист – 256 
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Пентилюк М. І., доктор педагогічних наук, 
професор, відмінник народної освіти УРСР, 
відмінник освіти України, заслужений діяч 
науки і техніки України – 252 

Пенчева Б., болг. письменниця – 258 
Первомайський Л. С., рад. поет – 192 
Петрусенко О. А., укр. оперна співачка, 

заслужена та народна артистка УРСР – 104 
Петрушов Н. І., науковець – 253 
Пилип’юк В. В., фотохудожник, лауреат 

Шевченківської премії – 292 
Писаренко Е. Ю., кандидат історичних наук, 

доцент – 252 
Писаренко М. С., член родини фондоутворювача 

– 252 
Пікуль В. С., рад. письменник – 290 
Піроцький Ф. А., укр. інженер, винахідник – 230 
Плахтін І. О. (псевд.: Максим Голка), укр. рад. 

письменник, драматург – 131 
Плоткіна І. С., укр. поетеса – 105 
Плугатор В. М., репресована – 292 
Поліщук Є. П., кандидат філософських наук, 

доцент, громадський діяч – 254 
Польовий Б. М., рад. письменник, журналіст, 

двічі лауреат Державної премії СРСР – 104 
Потьомкін Г. О., рос. державний і військовий діяч 

– 173, 290 
Прокопій (Тітов П. С.), архієпископ Херсонський 

і Миколаївський РПЦ – 288 
Пустовалов С. Ж., укр. археолог, кандидат 

історичних наук, старший науковий 
співробітник – 257 

Пушкін О. С., рос. поет, драматург, прозаїк – 286, 
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Ракович В. Ф., укр. журналіст, краєзнавець – 258 
Раппепорт Л. М., фотограф – 271 
Ратнер І. Д., укр. археолог, музейник, краєзнавець 

– 258, 283 
Ренненкампф (Таунтон) К. І., франц. інженер, 

громадський діяч – 288 
Рєзніков П. Д., укр. рад. письменник, журналіст – 

172 
Ревенок М. Д., лікар-епідеміолог, кандидат 

медичних наук, громадський діяч – 211 
Рилєєв В. П., фотохудожник, заслужений діяч 

мистецтв України – 285 
Рильський М. Т., укр. рад. поет, публіцист, 

літературознавець, громадський діяч – 107, 
183 

Розвадовський В. К., укр. художник, 
популяризатор народного мистецтва – 283 

Романов В. І., рос. письменник, драматург, 
сценарист – 290 

Русанов В. О., рос. дослідник Арктики – 104 

Рустам С., азерб. рад. поет, драматург, 
громадський діяч, народний поет 
Азербайджанської РСР, лауреат Державної 
премії СРСР, Герой Соціалістичної праці – 282 
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Сабінін Л. Р., укр. та рос. рад. актор, режисер – 
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Савичев А. О., Герой Соціалістичної праці – 40 
Савчук (Копштейн) О. Й., член родини 

фондоутворювача – 192 
Самар – див. Бучинська Л. М. 
Самар М. П., вчений-зоотехнік – 264 
Самарін-Волзький А. М., рос. та рад. 

театральний діяч, актор, режисер, 
заслужений діяч мистецтв Киргизької РСР 
– 185 

Сельвінський І. Л., рад. поет, прозаїк, драматург – 
104 

Сервуля Є. В., член родини фондоутворювача – 
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Сергєєв Є. В., ветеран праці – 35 
Сергєєв К. К., доктор медичних наук, професор – 
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Сергєєв С. В., ветеран праці – 35 
Серебрякова Г. Й., рос. рад. письменниця – 292 
Сєдов Г. Я., гідрограф, полярний дослідник – 199 
Сєдова В. В., дружина Сєдова Г. Я. – 199 
Сидорович М. М., біолог, доктор педагогічних 

наук, професор – 252 
Сильванський С. О., бібліофіл, екслібрист, 

краєзнавець – 264 
Сич А. Я., укр. журналістка – 107 
Скадовський Б. С., нім. підприємець, 

громадський діяч, краєзнавець – 290 
Скадовські, родина – 290 
Скибінський В., поет – 290 
Скробін Ю. Б., доктор технічних наук, професор 

– 251 
Славутич Яр (Жученко Г. М.), укр. письменник, 

редактор, видавець – 107, 271 
Слуцький А. М., лікар-фтизіатр, громадський діяч 

– 173, 210 
Смолич Ю. К., укр. рад. письменник, державний 

діяч УРСР, Герой Соціалістичної праці – 102 
Сосюра В. В., укр. кінодраматург, заслужений 

працівник культури України – 172 
Стадник М. Г., укр. рад. письменник, драматург – 
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Сталін Й. В., державний, партійний, політичний і 

військовий діяч СРСР – 156 
Стариков І. Т., укр. рад. письменник, драматург, 

журналіст, почесний громадянин м. Скадовськ 
– 106 

Старк Б. Г., протоієрей РПЦ – 261, 288 
Степанов М. Д., укр. фотохудожник, громадський 

діяч – 292 
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Страх С. П., передовик сільського господарства – 
100 

Струков А. І., рад. патологоанатом, академік 
АМН СРСР – 210 

Суворов О. В., рос. полководець – 104, 252, 287, 
288 

Сурков В. О., доктор біологічних наук, професор 
– 249-250 

Сухомлинський В. О., укр. рад. педагог, 
публіцист, письменник, герой Соціалістичної 
праці – 107 

Сухопаров С. М., літературознавець, журналіст – 
264 

 
Т 

Тараненко М. К., мемуарист – 252  
Терек В. Ф., суднобудівник, головний 

конструктор – 35 
Тетерятник В. К., Герой Соціалістичної праці – 40 
Тираспольський Н. Л., фотограф – 271 
Тичина П. Г., укр. рад. поет, публіцист, рад. 

державний та громадський діяч, лауреат 
Державної премії СРСР та Шевченківської 
премії – 183 

Тітенко М. І., лікар-хірург, рад. державний діяч, 
відмінник охорони здоров’я, заслужений 
лікар УРСР, почесний громадянин 
м. Херсон – 173ё 

Толстих Н. В., художниця – 270 
Толстой Л. М., рос. письменник – 271 
Трипольський К. І., укр. актор, режисер – 172 
Тюльпанова Г. В., педагог – 271 
Тютюнник А. М., укр. журналістка, письменниця, 

правозахисниця – 292 
 

У 
Ужвій Н. М., укр. рад. акторка театру і кіно, 

Герой Соціалістичної праці, народна артистка 
СРСР, тричі лауреат Державної премії СРСР, 
Шевченківської премії – 185 

Ульянов В., композитор – 105 
Усенко П. М., укр. рад. поет, журналіст – 183 

 
Ф 

Файнштейн Д. І., рад. журналіст, редактор – 104 
Фальц-Фейни, родина – 104, 289, 290 
Фальц-Фейн В. Е., рос. землевласник, державний 

і громадський діяч, меценат – 289 
Фальц-Фейн Е. О., ліхтенштейн. громадський 

діяч, меценат – 104, 288-290 
Фальц-Фейн О. Е., член родини фондоутворювача 

– 104 
Фальц-Фейн С. Б., рос. землевласниця і 

підприємниця – 289, 290 
Фальц-Фейн Ф. Е., рос. землевласник, 

громадський діяч, меценат, засновник 

біосферного заповідника «Асканія-Нова» – 
104, 278, 290 

Федоров О. Ф., рад. державний, політичний і 
військовий діяч, почесний громадянин 
м. Херсон – 107, 185, 259 

Федюк Т. О., укр. поет, громадський діяч, лауреат 
Шевченківської премії – 271 

Фейни, родина – 290 
Фогель Н. Д., лікар-невропатолог, психотерапевт, 

укр. рад. письменник – 120 
Фомін Є. П., укр. рад. поет – 271 
Фомуляєва М. А., укр. рад. журналістка, поетеса 

– 182-183 
Фортус М. О., рад. партійний і військовий діяч – 

103, 104, 107, 292 
Франко Т. І., укр. та рад. письменник, педагог – 

183 
 

Х 
Хвостов В. Н., кандидат філософських наук, 

доцент – 270 
Хлєбніков В. В. (псевд.: Велемир Хлєбніков), рос. 

поет, прозаїк, авангардист – 264 
Хмара Є. О., мемуаристка – 290 
Хмельницька Л. А., укр. архівіст – 284 
Хомченко А. Н., доктор фізико-математичних 

наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України – 251 

Хрущов М. С., державний, політичний і 
партійний діяч СРСР – 105 

 
Ц 

Циганков Т. І., парторг підприємства – 35 
Цитрон О. А., краєзнавець, журналіст – 104 
Цуріков А. Д., парторг підприємства – 35 
Цурікова Л. Є., укр. рад. журналістка, 

письменниця – 106 
Цюрупа О. Д., державний і партійний діяч СРСР 

– 161, 252 
 

Ч 
Чала З., член родини фондоутворювача – 107 
Черезов І. Н., будівельник – 196 
Черненко Ю. М., учитель, громадський діяч, 

відмінник народної освіти та відмінник 
охорони природи УРСР, народний вчитель 
СРСР, заслужений вчитель України – 250 

Чернявський М. Ф., укр. письменник, педагог, 
громадський діяч – 271, 288 

Чижиченко (Коноваленко) Н. М., рад. 
журналістка – 259 

Чирков О. П., рос. військовий топограф, педагог, 
краєзнавець – 264 

Чорновіл В. М., укр. політичний і громадський 
діяч, Герой України – 288 

Чугунін Я. В., доктор сільськогосподарських 
наук, професор – 253 
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Ш 

Шварц Б. А., лікар-отоларинголог, доктор 
медичних наук, професор – 210 

Шевченко В. Н. (псевд.: Василь Луб’янський), 
укр. рад. письменник, журналіст, громадський 
діяч – 105 

Шевченко Т. Г., укр. поет, прозаїк, художник, 
політичний і громадський діяч – 248 

Шерман І. М., доктор сільськогосподарських 
наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України – 251 

Шинкаренко О. І., укр. історик, архівіст – 283 
Ширяєв Л. К., колекціонер, мемуарист – 256 
Шкловський В. Б., рад. письменник, 

літературознавець, лауреат Державної премії 
СРСР – 264 

Шпак В. М., Герой Соціалістичної праці – 40 
Шпак Є. М., Герой Соціалістичної праці – 40 
Шпаро Д. І., рад. дослідник Арктики – 104 
Шумський (Шомін) Ю. В., укр. актор театру і 

кіно, народний артист СРСР, двічі лауреат 
Державної премії СРСР – 288 

Шукрулло – псевд. Юсупова Ш. 
Шумаріна (Юрковець) Т. А., укр. театральна 

актриса, заслужена артистка України – 266 
Шушкевич С. П., білорус. рад. письменник – 102 

 

Щ 
Щербаков С. А., музейник – 256 

 
Ю 

Юганова О. М., кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент – 253 

Юрковець – див. Шумаріна Т. А. 
Юсупов Шукрулло, узб. поет, письменник, 

перекладач, народний поет Узбецької РСР – 
282 

Юткевич С. Й., рад. режисер, художник, теоретик 
кіно, Герой Соціалістичної праці, народний 
артист СРСР, чотири рази лауреат Державної 
премії СРСР – 264 

Ющенко О. Я., укр. поет, журналіст – 183 
 

Я 
Якименко В. П., укр. журналіст, архівіст, 

партійний і громадський діяч – 102 
Якупов Н. М., укр. рад. історик, доктор 

історичних наук, професор, письменник, 
Герой Радянського Союзу, заслужений діяч 
науки УРСР – 258 

Яновський Ю. І., укр. рад. поет, письменник, 
військовий журналіст, лауреат Державної 
премії СРСР – 271 

Яременко В. І., доктор сільськогосподарських 
наук, професор – 251 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

А 
Австралія, країна – 282 
Австрія, країна – 282 
Азовське, море – 79, 233 
Албанія, країна – 80, 81 
Алупка, м. – 72, 290 
Альма, р. – 81 
Ананьївський, пов., Одеська губ. – 54 
Ананьївський, пов., Херсонська губ. – 291 
Анатолівська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 207 
Андріївка, с., Чаплинський р-н – 149 
Антонівка, с./смт, Дніпровський р-н м. Херсон – 

69, 79, 229 
Антонівська, с/р, Дніпровський р-н м. Херсон – 

241 
Арабська Республіка Єгипет, країна – 35, 211 
Асканіє-Нова, с/р, Новотроїцький р-н – 93 
Асканія-Нова, с., Новотроїцький р-н – 93, 128, 

289 
Асканія-Нова, смт, Чаплинський р-н – 93, 103, 

289, 290 
Атаманська, с/р, Генічеський р-н – 189 
Атамань, с., Генічеський р-н – 189 
Атлантика Південна, регіон – 72 
Атлантичний, океан – 81 

 
Б 

Багдад, м., Ірак – 72 
Балашівська, с/р, Іванівський р-н – 227 
Балашове, с., Іванівський р-н – 227 
Балтазарівка, с., Чаплинський р-н – 203, 205 
Балтазарівська, с/р, Скадовський р-н – 205 
Балтазарівська, с/р, Чаплинський р-н – 203 
Березнегувате, с., Херсонський пов. – 54 
Берислав, м. – 54-56, 201, 224, 225, 228, 229, 233, 

234 
Бериславський, р-н – 54-58, 68, 71, 150, 201, 224, 

225, 228, 229, 233-235, 246, 280 
Берлін, м., Німеччина – 290 
Бехтери, с., Голопристанський р-н – 71 
Бехтерська, вол., Дніпровський пов. – 48, 49, 50 
Біла Криниця, смт, Великоолександрівський, р-н 

– 174 
Білозерка, с./смт, Білозерський р-н – 132, 138-140, 

142, 185, 186, 215, 217, 222, 242, 271, 285 
Білозерська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Білозерський, р-н – 84, 138-143, 185, 186, 215-218, 

221, 222, 241, 242, 271, 279, 285 
Білокриницька, с/р, Великоолександрівський, р-н 

– 174 
Біляївська, с/р, Нововоронцовський р-н – 212 
Благодатне, с., Іванівський р-н – 51 
Благодатненська, с/р, Іванівський р-н – 51 

Блакитнянська, с/р, Високопільський р-н – 110 
Бобровий Кут, с., Великоолександрівський, р-н – 

71 
Болгарія (Народна Республіка Болгарія), країна – 

55, 59-63, 72, 81, 106, 138, 139, 144, 207, 230, 
248, 258, 289, 291 

Борисівка, с., Іванівський р-н – 51 
Борисівська, с/р, Іванівський р-н – 51 
Братислава, м., Чехословаччина – 251 
Братолюбівка, с., Горностаївський р-н – 150 
Брест, м., Білоруська РСР – 237 
Будьоннівська, с/р, Сиваський р-н – 44, 96, 198 
Буркути, с., Голопристанський р-н – 270 
Бхілаї, м., Індія – 75 

 
В 

Вадим, ст., Каланчацький р-н – 65 
Варна, м., Болгарія – 72 
Варшава, м., Польща – 172 
Василівка, с., Новотроїцький р-н – 
Велика Андронівка, с., Скадовський р-н – 38 
Велика Лепетиха, с./смт, Великолепетиський р-н 

– 121-123, 131, 132, 152-154, 198, 199, 246, 259 
Велика Олександрівка, смт, 

Великоолександрівський, р-н – 159, 174, 176 
Великі Копані, с., Цюрупинський р-н – 79, 185 
Великоандронівська, с/р, Скадовський р-н – 38, 

40 
Великоблаговіщенська, вол., Дніпровський пов. – 

49, 50 
Великобританія, країна – 176 
Великокопанівська, вол., Дніпровський пов. – 49, 

50 
Великолепетиський, р-н – 102, 106, 121-123, 128, 

131, 132, 152-154, 178, 198, 199, 246, 259, 280 
Великоолександрівська, с/р, 

Великоолександрівський, р-н – 158 
Великоолександрівський, р-н – 71, 158, 159, 173, 

174, 176, 262, 289 
Верби, с., Нижньосірогозький р-н – 170 
Верхні Торгаї, с., Нижньосірогозький р-н – 171 
Верхній Рогачик, смт, Верхньорогачицький р-н – 

50, 71, 119-121, 133, 198, 277, 293 
Верхньорогачицький, р-н – 50, 71, 119-121, 132, 

133, 181, 199, 200, 277, 293 
Верхньосірогозька, с/р, Нижньосірогозький р-н – 

208 
Верхньоторгаївська, с/р, Нижньосірогозький р-н 

– 171, 208 
В’єтнам, країна – 117 
Виноградівська, с/р, Скадовський р-н – 39, 40 
Виноградове, с., Скадовський р-н – 38, 39 
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Високопілля, с./смт, Високопільський р-н – 71, 
108, 109 

Високопільська, с/р, Високопільський р-н – 110 
Високопільський, р-н – 71, 108-110, 112, 280 
Володимиро-Іллівська, с/р, Новотроїцький р-н – 

94 
Володимиро-Іллінка, с., Новотроїцький р-н – 94 
Воскресенка, с., Іванівський р-н – 51 
Воскресенська, с/р, Іванівський р-н – 51 
Воскресенська, с/р, Новотроїцький р-н – 205 
 

Г 
Гаврилівка, с., Каланчацький р-н – 67 
Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н – 118, 289, 

290 
Гаврилівка, с., Херсонський пов. – 104 
Гаврилівська, с/р, Каланчацький р-н – 66, 67 
Гаврилівська, с/р, Нововоронцовський р-н – 212 
Гаврилівська, с/р, Скадовський р-н – 41 
Генічеськ, м. – 36, 103, 106, 157, 189-193, 273 
Генічеський, пов. – 276 
Генічеський, р-н – 36, 104, 128, 143, 156, 186-193, 

273, 279 
Георгіївка, с., Верхньорогачицький р-н – 181, 199 
Георгіївська, с/р, Верхньорогачицький р-н – 181 
Геройське, с., Голопристанський р-н – 71 
Гола Пристань, м. – 50, 71, 103, 159, 201, 242, 243, 

272, 274, 276 
Гола Пристань, смт, Голопристанський р-н – 159, 

160 
Голопристанська, вол., Дніпровський пов. – 49 
Голопристанський, р-н – 71, 81, 124, 143, 159-161, 

201, 242, 243, 272, 274, 276-278, 280 
Горностаївка, с., Новотроїцький р-н – 94 
Горностаївка, с./смт, Горностаївський р-н – 85, 

86, 149, 216, 217, 239, 275, 291 
Горностаївська, вол., Дніпровський пов. – 50 
Горностаївська, с/р, Новотроїцький р-н – 94 
Горностаївський, р-н – 85, 86, 132, 149, 150, 216, 

217, 239, 275, 276, 279, 291 
Григорівка, с., Чаплинський р-н – 137 
Григорівська, с/р, Чаплинський р-н – 137 
Громівка, с., Новотроїцький р-н – 94 
Громівська, с/р, Новотроїцький р-н – 94, 205 
Грузинська РСР – 104, 106 

 
Д 

Далекий Схід, регіон – 192 
Дар’ївка, с., Білозерський р-н – 218, 242 
Дар’ївська, с/р, Білозерський р-н – 141, 242 
Дем’янівська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 208 
Дніпро (Нижній Дніпро), р. – 68, 69, 79, 103, 233, 

253, 256, 257, 273 
Дніпровське, с., Білозерський р-н – 142 
Дніпровський, пов., Миколаївська губ. – 57, 291, 

294 
Дніпровський, пов., Одеська губ. – 47-49, 58, 285 

Дніпровський, пов., Таврійська губ. – 222, 290, 
291 

Дніпровський, р-н, м. Херсон – 69, 167 
Дніпропетровська, обл. – 36, 193 
Дніпряни, с., м. Нова Каховка – 79, 176, 239 
Дніпрянська, с/р, Великолепетиський, р-н – 123 
Добропілля, с., Скадовський р-н – 40 
Догмарівська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 208 
Долгове-Шостаківське, с., Ананьївський пов. – 54 
Долгово-Шостаківська, с/р, Ананьївський пов. – 

54 
Донецька, обл. – 172, 193 
Другоолександрівська, с/р, Каланчацький р-н – 

64, 66 
Дубівка, с., Горностаївський р-н – 216 
Дудчани, с., Нововоронцовський р-н – 290 
Дудчанська, с/р, Нововоронцовський р-н – 213 
 

Є 
Європа (Західна) – 273, 289 
Єгипет – див. Арабська Республіка Єгипет 
Єлисаветградський, пов., Херсонська губ. – 291 

 
Ж 

Жмеринка, м. – 184 
Жовтневе, с., Сиваський р-н – 88 
Жовтневий, р-н, Миколаївська обл. – 139 
 

З 
Загорянівка, с., Херсонський р-н – 83 
Загорянівська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Загорянівська, с/р, Херсонський р-н – 83 
Заградівська, с/р, Високопільський р-н – 111 
Зала, обл., Угорщина – 61, 63 
Запоріжжя, регіон – 128 
Запорізька, губ. – 276 
Запорізька, обл. – 157, 193 
Захарівка, с., Новотроїцький р-н – 95 
Захарівська, с/р, Новотроїцький р-н – 95 
Західна Європа – див. Європа 
Західна Україна – див. Україна 
Збур’ївська, вол., Дніпровський пов. – 48, 49 
Звягіль, м. – 184 
Зелене № 2, с., Великолепетиський р-н – 121 
Зелене, с., Великолепетиський р-н – 123 
Зеленівка, с., Дніпровський р-н м. Херсон – 167 
Зеленівська № 2, с/р, Великолепетиський р-н – 

121 
Зеленівська, с/р, Великолепетиський р-н – 123 
Зеленівська, с/р, Верхньорогачицький р-н – 121 
Зеленівська, с/р, Дніпровський р-н м. Херсон – 

241 
Зміївка, с., Бериславський р-н – 233 
Зміївська, балкова система – 68 
Золотобалківська, с/р, Нововоронцовський р-н – 

213 
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І 
Іванівка, с., Високопільський р-н – 112 
Іванівка, с., Новотроїцький р-н – 95 
Іванівка, с., Чаплинський р-н – 138 
Іванівка, с./смт, Іванівський р-н – 50, 52, 53, 225-

227, 255 
Іванівська, с/р, Високопільський р-н – 111, 112 
Іванівська, с/р, Дніпровського пов. – 49 
Іванівська, с/р, Іванівський р-н – 52 
Іванівська, с/р, Нововоронцовський р-н – 213 
Іванівська, с/р, Новотроїцький р-н – 95 
Іванівська, с/р, Чаплинський р-н – 138 
Іванівський, р-н – 50-53, 102, 128, 225-227, 255, 279 
Ізмаїл, м. – 256 
Інгулець, р. – 68, 156 
Інгулець, с., Білозерський р-н – 84 
Інгулець, с., Херсонський р-н – 84 
Інгулецька, с/р, Білозерський р-н – 84 
Індія, країна – 72, 75 
Ірак, країна – 72 
Італія, країна – 270 
Іщенська, с/р, Великоолександрівський, р-н – 158 

 
К 

Казахстан Західний, регіон – 118 
Казахська РСР – 215 
Каїр, м., Об’єднана Арабська Республіка – 211 
Каїрка, бал., Горностаївський р-н – 86 
Каїрська, вол., Дніпровський пов. – 49, 50 
Каланчак, с./смт, Каланчацький р-н – 63-65, 100-

102, 129, 284 
Каланчацька, вол., Дніпровський пов. – 49, 50 
Каланчацька, с/р, Каланчацький р-н – 66 
Каланчацький, р-н – 63-67, 100-102, 115, 129, 179, 

205, 277, 278, 284, 289 
Калінінська, с/р, Великоолександрівський, р-н – 

158 
Калінінське, с., Калінінський р-н – 286 
Калінінський, р-н – 143, 234, 286 
Карай-Дубина, с., Верхньорогачицький р-н – 200 
Карантинний, о., м. Херсон – 197, 273 
Каргинська, с/р, Скадовський р-н – 41 
Карлови Вари, м., Чехословаччина – 61, 63 
Катеринівка, с., Великолепетиський р-н – 122 
Катеринівська, с/р, Великолепетиський р-н – 122 
Каховка, м. – 35, 36, 47, 103, 150, 157, 182, 194, 

219, 243, 255, 285, 289 
Каховська, вол., Дніпровський пов. – 49, 50, 
Каховський, р-н – 35, 36, 150, 182, 194, 219, 243, 

255, 279 
Качкарівка, с., Бериславський р-н – 55 
Качкарівка, с., Великоолександрівський, р-н – 71 
Качкарівська, с/р, Бериславський р-н – 55, 57 
Качкарівський, р-н – 280 

Квамбран, м., Великобританія – 176 
Кент, м., США – 273 

Керменчик Перший, с., Каланчацький р-н – 67 

Керменчицька, с/р, Каланчацький р-н – 67 
Керч, м. – 211 
Київ, м. – 235, 237, 289 
Киндійка, смт, Дніпровський р-н м. Херсон – 79 
Киселівка, с., Білозерський р-н – 215 
Киселівська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Кізомиська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Кінбурнська коса – 256 
Кірове, с., Іванівський р-н – 53 
Кіровоградська, обл. – 70, 157, 286 
Кіровська, обл., РРФСР – 57 
Кіровська, с/р, Іванівський р-н – 53 
Кларівська, с/р, Скадовський р-н – 41 
Князе-Григорівська, вол., Дніпровський пов. – 49 
КНР, країна – 75 
Кожум’яки, с., Верхньорогачицький р-н – 199 
Козацька, с/р, Бериславський р-н – 57 
Козацьке, с./смт, Бериславський р-н – 56, 234 
Козаче-Лагерська, вол., Дніпровський пов. – 49 
Козачі Лагері, с., Дніпровський пов. – 48 
Комишани, с., Білозерський р-н – 140 
Комишани, с., Комсомольський р-н м. Херсон – 229 
Комишанська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Комишанська, с/р, Комсомольський р-н 

м. Херсон – 197, 281 
Комі АРСР – 107 
Комунарівська, с/р, Скадовський р-н – 41 
Косаківська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 208 
Костромка, с., Великоолександрівський, р-н – 262 
Костромська, с/р, Великоолександрівський, р-н – 

262 
Костянтинівка, с., Великолепетиський р-н – 123 
Костянтинівська, с/р, Великолепетиський р-н – 123 
Кочубеївка, с., Високопільський р-н – 112 
Кочубеївська, с/р, Високопільський р-н – 111, 112 
Красне, с., Дніпровський пов. – 294 
Красненська, с/р, Верхньорогачицький р-н – 293 
Красненська, с/р, Скадовський р-н – 41 
Краснівка, с., Херсонський пов. – 294 
Краснівська, с/р, Херсонський пов. – 294 
Кременчук, м., Полтавська обл. – 193 
Крим, п-в – 73, 251, 290 
Кримська, обл. – 60, 71, 75, 76, 90, 157, 193 
Кримське, узбережжя – 77 
Кримські, оз. – 73 
Круглоозерка, с., Скадовський р-н – 43 
Круглоозерська, с/р, Скадовський р-н – 43 
Куба, країна – 144 
Куппенхайм, м., Німеччина – 176 
Кустанайська, обл., Казахська РСР – 215 
Кучерявоволодимирівка, с., Чаплинський р-н – 203 
Кучерявоволодимирівська, с/р, Чаплинський р-н – 

203 
 

Л 
Лейпциг, м., Німеччина – 72 
Ленінград, м., РРФСР – 44, 112, 253, 258 
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Ленінська, с/р, Скадовський р-н – 38 
Ленінське, с., Скадовський р-н – 38 
Леонтіївська, с/р, Нововоронцовський р-н – 213 
Литва, країна – 49 
Ліхтенштейн, країна – 104, 290 
Луганська, обл. – 193 
Лупарівська, с/р, Білозерський р-н – 139 
Любенау, м., Німеччина – 119 
Любимівка, с., Нововоронцовський р-н – 115 
Любимівка, с., Сиваський р-н – 198 
Львове, с., Бериславський р-н – 54, 71, 233, 246 
 

М 
Макарівка, с., Чаплинський р-н – 116 
Макарівська, с/р, Каланчацький р-н – 66 
Макарівська, с/р, Чаплинський р-н – 116 
Мала Лепетиха, с., Великолепетиський р-н – 122 
Мала Шестірня, с., Високопільський р-н – 110 
Малоолександрівська, с/р, 

Великоолександрівський, р-н – 158 
Мар’їнська, вол., Дніпровський пов. – 49 
Маслівка, с., м. Нова Каховка – 179 
Махарадзевський, р-н, Грузинська РСР – 104, 106 
Маячківська, вол., Дніпровський пов. – 49, 50 
Мелітополь, м., Генічеський пов. – 276 
Мелітопольський, пов., Таврійська губ. – 223 
Микільська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Микільське, с., Херсонський р-н – 83 
Миколаїв, м. – 72, 73, 129, 193 
Миколаївка, с., Генічеський р-н – 188 
Миколаївська, губ. – 57, 291, 294 
Миколаївська, обл. – 60, 68, 70, 71, 76, 80, 90, 139, 

157, 193, 194 
Миколаївська, с/р, Генічеський р-н – 188 
Мирненська, с/р, Каланчацький р-н – 205 
Михайлівська, с/р, Скадовський р-н – 42 
Модрівка, с., Скадовський р-н – 38 
Модрівська, с/р, Скадовський р-н – 38, 42 
Молдавська РСР – 193 
Монголія, країна – 289 
Москва, м., Росія – 289 
Мост, м., Чехословаччина – 228 
Музиківська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Мурашинський, р-н, Кіровська обл., РРФСР – 57 

 
Н 

Нагасакі, м., Японія – 273 
Надеждівка, с., Білозерський р-н – 241 
Надеждівська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Народна Республіка Болгарія – див. Болгарія 
Наталинська, с/р, Високопільський р-н – 111 
Німецька Демократична Республіка – див. 

Німеччина 
Нижні Сірогози, с./смт, Нижньосірогозький р-н – 

71, 171, 206, 207, 209, 210 
Нижні Торгаї, с., Нижньосірогозький р-н – 170 
Нижній Дніпро – див. Дніпро 

Нижньодніпровський, ліс – 233 
Нижньодніпровський, регіон – 257 
Нижньодніпровські, піски – 68, 69 
Нижньосірогозька, с/р, Нижньосірогозький р-н – 

208 
Нижньосірогозький, р-н – 71, 170, 171, 206-210, 279 
Нижньоторгаївська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 

170, 209 
Німеччина (Німецька Демократична Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччини), країна – 
39, 44, 47, 65, 67, 72, 73, 116, 119, 149, 157, 
176, 182, 186-188, 202, 266, 290-292 

Нова Воронцовка, с./смт, Нововоронцовський р-н 
– 45, 112-115, 117 

Нова Збур’ївка, с., Голопристанський р-н – 160, 
161 

Нова Зоря, с., Білозерський р-н – 143 
Нова Каховка, м. – 72, 105, 106, 157, 176-181, 219, 

220, 237-240, 247 
Нова Маячка, смт, Каховський р-н – 151 
Нова Маячка, смт, Новомаячківський р-н – 151, 

285 
Нова Маячка, смт, Цюрупинський р-н – 184 
Новоархангельська, с/р, Нововоронцовський р-н – 

213 
Нововасилівка, с., Іванівський р-н – 51 
Нововасилівська, с/р, Іванівський р-н – 51 
Нововознесенська, с/р, Високопільський р-н – 

109, 111 
Нововознесенське, с., Високопільський р-н – 109 
Нововоронцовська, с/р, Нововоронцовський р-н – 

213 
Нововоронцовський, р-н – 45, 112-115, 117, 118, 

143, 212, 289, 290 
Нововоскресенська, с/р, Нововоронцовський р-н 

– 213 
Новогреднівська, с/р, Великоолександрівський, р-

н – 158 
Новогригорівка, с., Генічеський р-н – 156 
Новогригорівська, с/р, Генічеський р-н – 156 
Новодмитрівка Друга, с., Іванівський р-н – 52 
Новодмитрівка Перша, с/р, Іванівський р-н – 227 
Новодмитрівка, с., Генічеський р-н – 188 
Новодмитрівська Друга, с/р, Іванівський р-н – 52 
Новодмитрівська Перша, с/р, Іванівський р-н – 227 
Новодмитрівська, с/р, 

Великоолександрівський, р-н – 158 
Новодмитрівська, с/р, Генічеський р-н – 188 
Новознам’янка, с., Великолепетиський р-н – 178 
Новознам’янська, с/р, Великолепетиський р-н – 178 
Новоіванівка, с., Генічеський р-н – 187 
Новоіванівська, с/р, Генічеський р-н – 187 
Новокаланчацька, с/р, Каланчацький р-н – 64, 66 
Новокам’янська, с/р, Великоолександрівський, р-н 

– 158 
Новокиївська, с/р, Каланчацький р-н – 66 
Новомаячківський, р-н – 146, 150, 151, 285 
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Новомиколаївка, с., Високопільський р-н – 110 
Новомиколаївка, с., Нижньосірогозький р-н – 207 
Новомиколаївка, с., Новотроїцький р-н – 96 
Новомиколаївська, с/р Новотроїцький р-н – 96 
Новомиколаївська, с/р, Високопільський р-н – 

110, 111 
Новомиколаївська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 

209 
Новомихайлівська, с/р, Сиваський р-н – 44, 97 
Новонаталівка, с., Чаплинський р-н – 203 
Новонаталівська, с/р, Чаплинський р-н – 203 
Новоолександрівка, с., Каланчацький р-н – 115 
Новоолександрівська, с/р, Каланчацький р-н – 67, 

115 
Новоолександрівська, с/р, Нижньосірогозький р-н 

– 209 
Новоолексіївка, с, Скадовський р-н – 77 
Новоолексіївка, смт, Генічеський р-н – 187 
Новоолексіївська, с/р, Генічеський р-н – 187 
Новоолексіївська, с/р, Скадовський р-н – 42 
Новопавлівка, с., Великоолександрівський, р-н – 

173 
Новопавлівська, с/р, Великоолександрівський, р-н 

– 173 
Новопетрівська, с/р, Високопільський р-н – 111 
Новопетрівська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 209 
Новопокровка, с., Новотроїцький р-н – 95 
Новопокровська, с/р Новотроїцький р-н – 95, 205 
Новорайська, с/р, Бериславський р-н – 55 
Новорайське, с., Бериславський р-н – 55 
Новорепівка, с., Новотроїцький р-н – 135 
Новорепівська, с/р, Новотроїцький р-н – 135 
Новосавелівка, с., Іванівський р-н – 52 
Новосавелівська, с/р, Іванівський р-н – 52 
Новоселівка, с., Цюрупинський р-н – 125 
Новосеменівка, с., Іванівський р-н – 51, 52 
Новосеменівська, с/р, Іванівський р-н – 52 
Новоскадовська, с/р, Цюрупинський р-н – 125 
Новософіївська, с/р, Скадовський р-н – 42 
Новотроїцьке, с./смт, Новотроїцький р-н – 71, 90-

93, 95, 130, 134, 135, 200 
Новотроїцький, р-н – 71, 87, 88, 90-96, 98, 99, 128, 

130, 134, 135, 200, 205, 257, 280 
Новофедорівка, с., Іванівський р-н – 52 
Новофедорівська, с/р, Іванівський р-н – 52 
 

О 
Об’єднана Арабська Республіка (ОАР), країна – 

211 
Облої, с., Голопристанський р-н – 161 
Облойська, с/р, Голопристанський р-н – 161 
Одеса, м. – 70 
Одеська, губ. – 47, 54, 58, 285, 292, 294 
Одеська, обл. – 43, 45, 70, 145, 157, 193, 237 
Одеський, пов., Херсонська губ. – 291 
Одрадівка, с., Новотроїцький р-н – 87 
Одрадівська, с/р, Новотроїцький р-н – 87 

Одрадівська, с/р, Сиваський р-н – 44, 97 
Озеряни, с., Генічеський р-н – 186 
Озерянська, с/р, Генічеський р-н – 186 
Олександрівка Друга, с., Каланчацький р-н – 64 
Олександрівська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Олександрівська, с/р, Новотроїцький р-н – 92 
Олександрійський, пов., Херсонська губ. – 291 
Олексіївка, с., Верхньорогачицький р-н – 199 
Олексіївська, с/р, Каланчацький р-н – 67 
Олешки, м. – 47-50, 57, 58, 291 
Олешківська, вол., Дніпровський пов. – 48-50 
Олешківські, піски – 79 
Олешківсьський, р-н – 279 
Ольвія, м. – 258 
Ольгинська, с/р, Горностаївський р-н – 85 
Ольгівка, с., Бериславський р-н – 58 
Ольгівка, с., Новотроїцький р-н – 96 
Ольгівська, с/р, Бериславський р-н – 58 
Ольгівська, с/р, Новотроїцький р-н – 96 
Орлівська, с/р, Великоолександрівський р-н – 262 
Орлівська, с/р, Високопільський р-н – 110, 111 
Орлове, с., Великоолександрівський р-н – 262 
Орлове, с., Високопільський р-н – 110 
Осокорівська, с/р, Нововоронцовський р-н – 214 

 
П 

Павлівка, с., Сиваський р-н – 88 
Павлівка, с., Чаплинський р-н – 137 
Павлівська, с/р, Сиваський р-н – 44, 88, 96, 97 
Павлівська, с/р, Чаплинський р-н – 137 
Партизани, ст., Генічеський р-н – 187 
Партизанська, с/р, Генічеський р-н – 187 
Первомаївка, с., Верхньорогачицький р-н – 199 
Первомайська, с/р, Скадовський р-н – 38 
Перша Красна, с/р, Херсонський пов. – 294 
Перше Красне, с., Херсонський пов. – 294 
Першокостянтинівка, с., Чаплинський р-н – 138 
Першокостянтинівська, вол., Дніпровський пов. – 

50 
Першокостянтинівська, с/р, Чаплинський р-н – 138 
Першопокровська, с/р, Нижньосірогозький р-н – 

209 
Петрівка, с., Сиваський р-н – 44, 87 
Петрівська, с/р, Високопільський р-н – 110 
Петрівська, с/р, Сиваський р-н – 44, 87, 97 
Петропавлівська, с/р, Нововоронцовський р-н – 214 
Південна Україна, Південь – див. Україна 
Північ СРСР, регіон – 199 
Плодове, с., м. Нова Каховка – 180 
Подове, с., Новотроїцький р-н – 99 
Подокалинівка, с., Голопристанський р-н – 124 
Подокалинівська, с/р, Голопристанський р-н – 

124 
Пойма, ст., Цюрупинський р-н – 129 
Покровська, вол., Дніпровський пов. – 49, 50 
Полтавська, обл. – 172, 286 



 376 

Польща (Польська Народна Республіка), країна – 
46, 47, 63, 73, 108, 121, 132, 134, 139, 156, 188, 
211, 291 

Попелак, с., Новотроїцький р-н – 88 
Попелацька, с/р, Новотроїцький р-н – 88 
Попелацька, с/р, Сиваський р-н – 44, 88, 97 
Посад-Покровське, с., Білозерський р-н – 216 
Преображенка, с., Чаплинський р-н – 202, 290 
Преображенська, с/р, Чаплинський р-н – 202 
Привілля, с., Сиваський р-н – 88 
Пригір’ївська, с/р, Високопільський р-н – 111 
Приморська, с/р, Скадовський р-н – 42 
Пролетар, с., Верхньорогачицький р-н – 199 
Пролетарка, с., Цюрупинський р-н – 125, 127 
Пролетарська, с/р, Цюрупинський р-н – 125 
Птахівка, с., Скадовський р-н – 39 
Птахівська, с/р, Скадовський р-н – 39, 42 

 
Р 

Раківка, с., Бериславський р-н – 56, 228 
Раківська, с/р, Бериславський р-н – 228 
Рибальче, с., Голопристанський р-н – 81 
Рівненська, обл. – 96 
Рождественська, вол., Дніпровський пов. – 50 
Роздольне, с., Каланчацький р-н – 65 
Росія (РРФСР, Російська Федерація), країна – 54, 

257, 259, 261, 266, 289 
Рубанівка, с., Великолепетиський р-н – 122, 132 
Рубанівська, с/р, Великолепетиський р-н – 122, 123 

 
С 

Саблуківка, с., Бериславський р-н – 55 
Саги, с., Цюрупинський р-н – 124 
Санкт-Петербург, м., Росія – 289 
Севастополь, м. – 237 
Семенівка, с., Каховський р-н – 151 
Семенівська, с/р, Каховський р-н – 151 
Сент-Етьєн-дю-Рувре, м., Франція – 176, 177 
Середземноморський, бас. – 69 
Середня Азія, регіон – 68 
Сиваська, с/р, Новотроїцький р-н – 87 
Сиваська, с/р, Сиваський р-н – 44, 98 
Сиваське, с./смт, Сиваський р-н – 44, 89, 133-135, 

255, 285 
Сиваське, смт, Новотроїцький р-н – 87 
Сиваський, р-н – 44, 87-89, 96, 128, 133-135, 255, 

285 
Сиваш, оз. – 72, 73 
Сивашівка, с., Новотроїцький р-н – 98 
Скадовськ, м. – 36, 37, 40, 290 
Скадовськ, смт, Скадовський р-н – 37 
Скадовський, р-н – 36-43 
Словаччина, країна – 258 
Снігурівка, м. – 54 
Сокологірне, с., Генічеський р-н – 186 
Сокологірненська, с/р, Генічеський р-н – 186 
Софіївка, с., Новотроїцький р-н – 290 

СРСР – 36, 40, 43-46, 50, 53, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 
69, 71, 74-76, 83, 85, 88, 90, 99, 102, 104, 105, 
108, 113, 118, 124, 129-131, 134, 136, 138-140, 
142, 144, 146-148, 151, 154-156, 159, 161-163, 
165, 167, 168, 170, 172-174, 176, 182, 190, 193, 
194, 198, 199, 201, 204-206, 210-212, 215, 222, 
223, 226, 228, 230, 243, 246, 247, 254, 256, 259, 
263, 270, 274, 276, 283, 286, 291, 292 

Станіслав, с., Білозерський р-н – 218 
Станіславська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Стариця, с., Великоолександрівський, р-н – 176 
Старицька, с/р, Великоолександрівський, р-н – 176 
Старокаланчацька, с/р, Каланчацький р-н – 65, 67 
Стокопані, с., Генічеський р-н – 186 
Стокопанівська, с/р, Генічеський р-н – 186 
Стрілківська, с/р, Генічеський р-н – 192 
Стрілкове, с., Генічеський р-н – 192 
Строганівка, с., Чаплинський р-н – 71, 232 
Строганівська, с/р, Чаплинський р-н – 232 
США, країна – 273, 282 

 
Т 

Таврида, регіон – 290 
Тавричанка, с., Новотроїцький р-н – 95 
Тавричанська, с/р, Новотроїцький р-н – 95 
Таврійська, губ. – 222, 223, 290, 291 
Таврія, регіон – 282 
Тарасівка, с., Скадовський р-н – 39 
Тарасівська, с/р, Скадовський р-н – 39, 42 
Тимофіївка, с., Іванівський р-н – 52 
Тимофіївська, с/р, Іванівський р-н – 52 
Тираспольський, пов., Херсонська губ. – 291 
Токарівка, с., Білозерський р-н – 221 
Токарівська, с/р, Білозерський р-н – 141 
Томина Балка, с., Білозерський р-н – 218 
Трифонівська, с/р, Великоолександрівський, р-н – 

158 
Трохимівка, с., Іванівський р-н – 53 
Трохимівська, с/р, Іванівський р-н – 53 

 
У 

Угорщина, країна – 61, 63 
Україна, країна – 38, 39, 43-47, 60, 64, 68, 71-73, 75, 

90, 95, 96, 102, 103, 105-107, 117, 120, 125, 127, 
128, 138, 139, 145, 151, 155, 156, 161, 165, 170, 
174, 175, 180-182, 198, 206, 211, 221, 222, 229-
231, 237, 239, 244, 247, 249, 251-254, 257-259, 
261, 262, 264-266, 269-271, 276-283, 285-293 

Українська РСР (УРСР) – 37, 53, 56, 59, 62, 64, 68, 
69, 71-73, 76, 79, 86, 88, 90, 91, 103, 104, 106, 
108, 109, 114, 116-118, 120, 124, 127, 128, 131, 
132, 135, 136, 138, 139, 144-149, 151-157, 159, 
161-163, 168, 169, 173, 175, 179-184, 190, 193-
196, 200, 201, 205-207, 212, 219, 222-224, 227, 
228, 230-240, 245, 247-250, 254, 258-260, 262, 
265-270, 274, 277, 286, 292 

УРСР– див. Українська РСР 
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УСРР – 45, 47-49, 58, 119 
Ушкальські, плавні – 103 

 
Ф 

Федорівка, с., Новотроїцький р-н – 94 
Федорівська, с/р, Новотроїцький р-н – 94, 205 
Фирсівська, с/р, Нововоронцовський р-н – 214 
Фінляндія, країна – 75 
Франція, країна – 176, 177 
ФРН – див. Німеччина 
Фрунзе, с., Іванівський р-н – 53 
Фрунзенська, с/р, Іванівський р-н – 53 
 

Х 
Херсон, м. – 35, 38, 43-47, 53, 58, 68-73, 76, 81, 83, 

84, 86, 87, 90, 102, 103, 106, 107, 114, 116-119, 
124, 125, 127-131, 138, 139, 144-148, 151-157, 
160, 162-171, 173, 174, 179, 181-183, 185, 193, 
194, 196-200, 206, 210, 212, 214, 219, 222, 223, 
225, 227-230, 232, 235-237, 240, 241, 243-248, 
252-254, 256, 258-263, 265-274, 276-285, 288, 
289, 291-294 

Херсонська, губ. – 71, 284, 289-291, 293 
Херсонська, обл. – 35-40, 43-47, 50-58, 60, 63-72, 

76, 77, 80, 81, 83-104, 108-110, 112-171, 173, 
174, 176-194, 196-207, 209, 210, 212, 214-248, 
255-263, 265-280, 282-286, 290, 291, 293, 294 

Херсонський, окр. – 119 
Херсонський, пов. – 53, 58, 104, 284, 292-294 
Херсонський, р-н – 72, 83, 84, 284 
Херсонщина, регіон – 71, 102-104, 117, 144, 173, 

181-183, 247-249, 256-258, 261, 264-266, 269, 
270, 279, 283, 286, 288, 289 

Хіросіма, м., Японія – 273 
Хорли, с., Каланчацький р-н – 289, 290 
Хорлівська, с/р, Каланчацький р-н – 67 
Хрестівка, с., Чаплинський р-н – 202, 204 
Хрестівська, с/р, Чаплинський р-н – 202 
Хрущовка, с., Високопільський р-н – 110 
Хрущовська, с/р, Високопільський р-н – 110, 112 

 
Ц 

Цареводарська, с/р, Білозерський р-н – 142 
Цейлон, країна – 72, 81 
Цюрупинськ, м. – 126, 127, 129, 130, 172, 183, 

184, 230, 235, 284 
Цюрупинськ, с., Цюрупинський р-н – 130 
Цюрупинський, р-н – 79, 80, 124-127, 129, 130, 

172, 183-185, 279, 284 
 

Ч 
Чалбаси, с., Скадовський р-н – 39 
Чалбаська, вол., Дніпровський пов. – 50 
Чалбаська, с/р, Скадовський р-н – 39 

Чаплинка, с./смт, Чаплинський р-н – 135-137, 148, 
203-206, 231, 232, 255, 263 

Чаплинська, вол., Дніпровський пов. – 48, 49 
Чаплинський, р-н – 71, 93, 116, 135-138, 148, 149, 

202-206, 231, 232, 255, 257, 263, 280, 289 
Червоний Маяк, с., Бериславський р-н – 225, 235 
Червоний Чабан, с., Каланчацький р-н – 290 
Червоний Чабан, с., Чаплинський р-н – 116 
Червономаяцька, с/р, Бериславський р-н – 225 
Червонопрапорна, с/р, Генічеський р-н – 188 
Червонопрапорне, с., Генічеський р-н – 188 
Червоночабанська, с/р, Каланчацький р-н – 205 
Червоночабанська, с/р, Чаплинський р-н – 116 
Чернігів, м. – 107 
Чехословаччина, країна – 48, 61, 63, 182, 228, 251 
Чечено-Інгушська АРСР – 60, 62 
Чилі, країна – 273 
Чистопілля, с., Верхньорогачицький р-н – 199 
Чкалове, с., Новотроїцький р-н – 96 
Чкаловська, с/р, Великоолександрівський, р-н – 159 
Чкаловська, с/р, Новотроїцький р-н – 96, 205 
Чорне, море – 233 
Чорнобаївка, с., Білозерський р-н – 86, 149 
Чорнобаївська, с/р, Білозерський р-н – 142 
Чорноморівка, с., Каховський р-н – 35 
Чорноморівська, с/р, Каховський р-н – 35 

 
Ш 

Шевченківка, с., Нововоронцовський р-н – 114 
Шевченківська, с/р, Нововоронцовський р-н – 

114, 214 
Широке, с., Скадовський р-н – 39 
Широкобалківська, с/р, Білозерський р-н – 142 
Широчанська, с/р, Скадовський р-н – 39, 43 
Шотівка, с., Іванівський р-н – 53 
Шотівська, с/р, Іванівський р-н – 53 
Шрі-Ланка, країна – 72 
Шуменський, окр., Болгарія – 61-63 

 
Щ 

Щасливцеве, с., Генічеський р-н – 192 
Щасливцівська, с/р, Генічеський р-н – 192 
Щербинівка, с., Новотроїцький р-н – 99 
Щорсівка, с.,  Генічеський р-н – 187 
Щорсівська, с/р, Генічеський р-н – 187 

 
Ю 

Югославія, країна – 68, 291 
 

Я 
Ялта, м. – 72 
Янівка, с., Новотроїцький р-н – 95 
Янівська, с/р, Новотроїцький р-н – 95 
Японія, країна – 138, 273 
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ЗВЕДЕНИЙ СПИСОК  ПРИЄДНАНИХ, ПЕРЕДАНИХ, ВТРАЧЕНИХ 
ФОНДІВ ТА ПРОПУЩЕНИХ НОМЕРІВ 

№ фонду Назва фонду Підстава вибуття 

Ф.Р-14 Галаганівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Галаганівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-15 Вавилівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вавилове 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-16 Бармашівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Бармашове 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-17 Снігурівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Снігурівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-18 Одбідо-Василівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Одбідо-Василівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-19 Красноярський сільський виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-20 Калузький волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Калуга 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-21 Любомирівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Любомирівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-22 Висунський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Висунськ 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-23 Великонагартавський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Великий Нагартав Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-25 Мурахівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Мурахівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 

Ф.Р-26 Новосевастопольський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новий 
Севастополь Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-27 Краснянський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Краснянське 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-40 Великонагартавський сільський революційний комітет, 
с. Великий Нагартав Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-44 Калузький волосний революційний комітет, с. Калуга 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-45 Новокостогризівський волосний революційний 
комітет, с. Новокостогризівка Дніпровського повіту 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-46 Червонодолинський сільський революційний комітет, 
с. Червонодолинське Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-47 Чаплинський волосний революційний комітет, с. Чаплинка 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-48 Висунський волосний революційний комітет, с. Висунськ 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-49 Новосевастопольський волосний революційний комітет, 
с. Новий Севастополь Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-51 Ольгівський сільський революційний комітет, с. Ольгівка 
Дніпровського повіту 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-54 Красненський волосний військово-революційний 
комітет, с. Красненське Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-57 Новомаячківський волосний революційний комітет, с. Нова 
Маячка Дніпровського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-72, 
акт від 13.05.1983 

Ф.Р-59 Снігурівський волосний військово-революційний комітет, 
с. Снігурівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-61 Гусаково-Чорнобаївський волосний військово-революційний 
комітет, с. Чорнобаївка Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-62 Березнегуватський волосний військово-революційний комітет, 
с. Березнегувате Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-63 Великокопанівський сільський військово-революційний 
комітет, с. Великі Копані Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-65 Любомирівський волосний військово-революційний комітет, 
с. Любомирівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-67 Костирський сільський військово-революційний комітет, 
с. Костирка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-74 Малокаховський сільський військово-революційний 
комітет, с. Малокаховка Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-76 Чорнянський сільський військово-революційний 
комітет, с. Чорнянка Дніпровського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-84 Посадо-Покровський волосний комітет незаможних селян 
(КНС), с. Посадо-Покровськ Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-88 Понятівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Понятівка Херсонського повіту Миколаївської губернії

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-89 Микільський волосний комітет незаможних селян 
(КНС), с. Микільське Херсонського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-90 Новоєлизаветівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Новоєлизаветівка Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-91 Новоолександрівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Новоолександрівка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-92 Червоноблагодатний сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Червоноблагодатне Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-93 Петропавлівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Петропавлівське Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-94 Князе-Григорівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Князе-Григорівка Херсонського повіту Миколаївської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-100 Великоблаговіщенський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Велика Благовіщенка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-102 Скадовський волосний комітет незаможних селян 
(КНС), м. Скадовськ Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-104 Більшовицький сільський комітет незаможних селян (КНС) втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-113 Кларівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Кларівка Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-115 Новотимофіївський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Новотимофієве Дніпровського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-116 Любимівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Любимівка Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-127 Висунський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Висунськ Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-128 Пришибський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Пришиб Херсонського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-129 Великонагартавський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Великий Нагартав Херсонського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-130 Білокриницький сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Біла Криниця Херсонського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-131 Семенівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Семенівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-132 Ореандівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Ореанда Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-133 Калузький сільський комітет незаможних селян (КНС), с. Калуга 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-134 Любомирівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Любомирівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-135 Великосейдемінуський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Велика Сейдемінуха Херсонського повіту Одеської 
губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-136 Одбідо-Василівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Одбідо-Василівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-137 Снігурівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Снігурівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-138 Снігурівський районний комітет незаможних селян (КНС), 
с. Снігурівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-148 Михайлівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Михайлівка Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-153 Заградівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Заградівка Великоолександрівського району 
Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-156 Кочубеївська каса взаємної допомоги (КВД), с. Кочубеївка 
Великоолександрівського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-160 Калузька сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Калуга 
Херсонського повіту Миколаївської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-161 Ореандівська сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Ореанда 
Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-162 Білокриницька сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Біла 
Криниця Великоолександрівського району Херсонського округу 
УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-163 Снігурівська районна каса взаємної допомоги (КВД), 
с. Снігурівка Снігурівського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-164 Червоно-Полянський сільський комітет взаємної допомоги 
(КВД), с. Червона Поляна Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 
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Ф.Р-166 Наталівський сільський комітет взаємної допомоги 
(КВД), с. Наталівка Каховського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-167 Озерівська сільська каса взаємної допомоги (КВД), с. Озерівка 
Великоолександрівського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-183 Токарівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 
товариство, с. Токарівка Херсонського району Херсонського 
округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-184 Широкобалківське сільськогосподарське кредитно-
кооперативне товариство, с. Широка Балка Херсонського 
району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-197 Сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів села Залізний Порт Голопристанського району 
Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-204 Новокатеринівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новокатеринівка 
Горностаївського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-205 Червонополянська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червона Поляна 
Горностаївського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-206 Західно-Каїрська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Західні Каїри Горностаївського 
району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-909, 
акт від 10.08.1948 

Ф.Р-209 Червоноблагодатненська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червоноблагодатне 
Горностаївського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-213 Романівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Романівка Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА, акт 
від 08.05.1950 

Ф.Р-222 Новодудчанська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новодудчани Каховського 
району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-236 Сільськогосподарська комуна ім. Комінтерна втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-242 Березнегуватський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-243 Березнегуватська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Березнегувате 
Березнегуватського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-244 Любомирівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Любомирівка 
Березнегуватського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-245 Біло-Криницька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Біла Криниця 
Березнегуватського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-246 Семенівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Семенівка Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-247 Ореандівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Ореанда Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-248 Мурахівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мурахівка Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 
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Ф.Р-249 Калузька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Калузьке Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-250 Пришибська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Пришиб Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-251 Висунська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Висунськ Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-252 Великонагартавська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Великий Нагартав 
Березнегуватського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-253 Малонагартавська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Малий Нагартав 
Березнегуватського району  

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-254 Лоскинська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Лоскине Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-255 Лепетиська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Лепетиха Березнегуватського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-256 Новофедорівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новофедорівка 
Березнегуватського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-257 Великонагартавський сільський комітет допомоги голодуючим, 
с. Великий Нагартав Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-258 Березнегуватське товариство взаємного кредиту, 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-259 Березнегуватська районна судова земельна комісія, 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-260 Березнегуватський волосний комітет допомоги голодуючим, 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-261 Березнегуватська волосна земська управа, с. Березнегувате 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-262 Калузьке сільське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Калузьке Березнегуватського району Херсонського округу 
УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-263 Березнегуватське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Березнегувате Березнегуватського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-264 Романівське сільське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Романівка Березнегуватського району Херсонського округу 
УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-265 Висунське сільське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Висунськ Березнегуватського району Херсонського округу 
УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-266 Висунське сільське сільськогосподарське кооперативне 
товариство «Надія», с. Висунськ Березнегуватського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-267 Новосевастопольське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Новий Севастополь Березнегуватського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 
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Ф.Р-268 Нагартавське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Нагартав Березнегуватського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-269 Снігурівський районний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Снігурівка 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-270 Снігурівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Снігурівка Снігурівського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-271 Вавилівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Вавилове Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-272 Павлівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Павлівка Снігурівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-273 Засільська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Засілля Снігурівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-274 Бармашівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бармашове Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-275 Афанасіївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Афанасіївка Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-276 Євгенівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Євгенівка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-277 Баратівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Баратове Снігурівського району 
Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-278 Великосейдемінуська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Велика Сейдемінуха 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-279 Павло-Мар'янівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Павло-Мар'янівка 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-280 Новогреднівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новогреднєве Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-281 Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Снігурівського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-282 Одбідо-Василівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Одбідо-Василівка 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-283 Гречанівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Гречанівка Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-284 Галаганівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Галаганівка Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-285 Новопетрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Новопетрівка Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-286 Максимівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Максимівка Снігурівського 
району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 
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Ф.Р-287 Снігурівська районна судово-земельна комісія, с. Снігурівка 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-288 Фінансовий відділ Снігурівського районного виконавчого 
комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, с. Снігурівка Снігурівського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-289 Одбідо-Василівське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Одбідо-Василівка Снігурівського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-290 Галаганівське сільське сільськогосподарське товариство, 
с. Галаганівка Снігурівського району Херсонського округу 
УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-291 Вавилівське сільське сільськогосподарське товариство, 
с. Вавилове Снігурівського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-292 Могилянське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Могилянське Снігурівського району 
Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-293 Снігурівське сільське сільськогосподарське кредитне 
товариство, с. Снігурівка Снігурівського району Херсонського 
округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-294 Баратівське сільське сільськогосподарське кредитне товариство, 
с. Баратове Снігурівського району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-295 Снігурівський волосний комітет допомоги голодуючим, 
с. Снігурівка Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-315 Володарська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Володарка 
Великоолександрівського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-323 Бериславська рада народного господарства, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-328 Новоолександрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Нова Олександрівка 
Чаплинського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-329 Олексіївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Олексіївка Чаплинського 
району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-330 Керменчицька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Керменчик Чаплинського 
району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-343 Петрівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Петрівка Високопільського 
району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-346 Хрестовоздвиженська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Хрестовоздвиженське 
Високопільського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-348 Малосейдемінуська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Мала Сейдемінуха 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-349 Краснівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Краснівка Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-412 Херсонська окружна рада народного господарства, м. Херсон 
Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-427 Миколаївське агентство Нижньодніпровсько-Бузького 
держпароплавства 

переданий до МОДА, акт 
від 08.05.1950 № 43 

Ф.Р-463 Скадовський митний пост управління Українського митного 
округу, с. Скадовськ Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-462, 
акт від 19.07.2013 № 21 
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Ф.Р-474 Нововоронцовська агрономічна школа, с. Нововоронцовка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-482 Начальник Бериславського гарнізону, м. Берислав Херсонського 
повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-492 Державний млин № 163 Українського борошномельного тресту 
«Укрмут», с. Кочубеївка Апостолівського району Криворізького 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
495, акт від 18.03.2010 
№ 2 

Ф.Р-494 Херсонський державний млин № 3 (колишній Корабельникова) 
Українського борошномельного тресту «Укрмут», м. Херсон 
Херсонського округу Одеської губернії 

приєднаний до ОАФ Р-
495, акт від 18.03.2010 
№ 2 

Ф.Р-502 Херсонський виробничо-торговельно-комісійний колектив 
безробітних «Заготувач» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-507 Херсонська виробничо-кооперативна артіль «Червоний 
харчовик» Херсонської облпромради, м. Херсон Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2131, 
акт від 28.04.1988 

Ф.Р-508 Херсонський колектив безробітних по збору утилю «Утильзбір» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
м. Херсон Херсонського округу 

приєднаний до ф.Р-2131, 
акт від 28.04.1988 

Ф.Р-510 Херсонська деревообробна виробничо-кооперативна артіль 
«Колодник», м. Херсон Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-511 Херсонський колектив безробітних фотографів «Червоний 
світопис» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-513 Херсонський колектив артистів російської драми і комедії 
«Ардік» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-514 Херсонський колектив безробітних артистів «Драма і 
комедія», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-515 Херсонський пеньково-ткацький виробничий колектив 
безробітних по виготовленню виробів зі шпагату «Червоний 
текстильник» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-516 Херсонський млин «Червоний колос» Херсонського окружного 
комітету по боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 14.06.2010 
№ 15 

Ф.Р-517 Правління Херсонського колективу безробітних пекарів 
«Червона Зірка», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-518 Херсонський колектив безробітних бубличників «Своя праця» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-519 Херсонський колектив безробітних по виготовленню ящиків 
ім. Котовського Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-520 Херсонська артіль безробітних по виготовленню молочних 
продуктів Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-521 Херсонський колектив безробітних «Засольник» Херсонського 
окружного комітету по боротьбі з безробіттям, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-522 Херсонський колектив безробітних по зважуванню продуктів 
«Вагар» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-523 Херсонський колектив безробітних пряничників ім. 9 
Січня, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-524 Херсонський колектив безробітних по виробництву 
ліжок, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-525 Херсонська артіль по пошиву верхнього одягу «Безробітний 
швейник» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-528 Херсонська столярна майстерня колективу безробітних членів 
профспілки «Будівельник», м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-530 Правління Херсонського колективу безробітних членів спілки 
«Робкомгосп», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-531 Колектив безробітних лямщиків «Ловець» Херсонського 
окружного комітету по боротьбі з безробіттям, с. Рибальче 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-532 Херсонська промислова артіль безробітних членів профспілки 
водного транспорту «Промвес», м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-533 Каховський колектив безробітних з перемелення зерна 
«Червоний млинар» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Каховка Каховського району 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-534 Млинарська кустарно-промислова артіль 
«Кооператор», с. Милове Качкарівського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-535 Млинарська артіль «Червона зірка», с. Милове Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-536 Херсонська промислово-кооперативна артіль безробітних 
друкарів «Друкар» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-539 Херсонська виробничо-кооперативна артіль з випікання хліба 
«Перемога», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-541 Млин кустарно-промислової артілі «Мірошник», с. Буцівське 
Великоолександрівського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-542 Суворівська виробничо-кооперативна артіль 
«Млинар», с. Суворівка Голопристанського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-543 Херсонська артіль цукерників «Довіра», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-544 Млинарська артіль «Харчосмак» Херсонського окружного 
комітету по боротьбі з безробіттям, с. Милове Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 04.04.1989 

Ф.Р-545 Корсунське кредитно-кооперативне товариство виноградарів і 
виноробів, с. Корсунка Каховського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-546 Херсонський колектив безробітних з виготовлення 
кондитерських виробів «Пролетар», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-547 Херсонський колектив безробітних по виготовленню дерев'яних 
виробів «Теслярня» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-548 Херсонський колектив безробітних шевців «Своя праця» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-549 Херсонський колектив безробітних по обслуговуванню дитсадка 
№ 1 «Дошкільнятко», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-550 Херсонський колектив безробітних конфетниць-загортальниць 
ім. 8 Березня Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 
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Ф.Р-551 Херсонський колектив безробітних по виготовленню продуктів 
харчування «Південний кухар» Херсонського окружного 
комітету по боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-552 Херсонський колектив безробітних техніко-хімічного 
виробництва «Теххім» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-553 Херсонська кооперативно-виробнича артіль бубличників і 
бісквітників «Інвалідна праця», м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-554 Дофінська садова артіль, с. Дофіно Скадовського району 
Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-555 Млин Нововоронцовського колективу безробітних «Червоний 
Жовтень», с. Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-556 Бериславська виробничо-кооперативна артіль пекарів 
ім. Горького, м. Берислав Бериславського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-557 Олешківський колектив безробітних по кінообслуговуванню 
населення «Культзмичка» Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, м. Олешки Олешківського району 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-558 Осокорівський колектив безробітних мельників по перемеленню 
зерна ім. Петровського Херсонського окружного комітету по 
боротьбі з безробіттям, с. Осокорівка Качкарівського району 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-559 Качкарівська артіль безробітних по переробці зерна і насіння 
«Трудовик» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, с. Качкарівка Качкарівського району Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-560 Херсонський торговельний колектив безробітних членів 
профспілки «Радторгслужбовець» «Бюро доручень», м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-561 Каховський торговельно-комісійний магазин безробітних «Бюро 
доручень», с. Каховка Каховського району Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-562 Нововоронцовський колектив безробітних «Бюро доручень» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
с. Нововоронцовка Качкарівського району Херсонського округу 
УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-563 Скадовський колектив безробітних по виконанню торговельних 
доручень «Бюро доручень» Херсонського окружного комітету 
по боротьбі з безробіттям, м. Скадовськ Скадовського району 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-570 Одбідо-Василівське поштове відділення, с. Одбідо-Василівка 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-571 Галаганівське поштове відділення, с. Галаганівка Херсонського 
повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-574 Павлівське поштове відділення, с. Павлівка Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

приєднаний до ф.Р-572 

Ф.Р-575 Засільське поштове відділення, с. Засілля Херсонського повіту переданий до МОДА в 
1947 р. 

Ф.Р-576 Снігурівське поштове відділення, с. Снігурівка Херсонського 
повіту 

переданий до МОДА в 
1947 р. 

Ф.Р-577 Петрівське поштове відділення, с. Петрівка Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 238, 
акт від 24.12.1949 
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Ф.Р-581 Березнегуватська поштово-телеграфна контора, с. Березнегувате 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА в 
1947 р. 

Ф.Р-583 Хрестівська поштово-телеграфна контора, с. Хрестівка 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА в 
1947 р. 

Ф.Р-588 Судаківська поштово-телеграфна контора втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-590 Красненське поштово-телеграфне відділення, с. Красненське 
Дніпровського повіту Таврійської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-603 Добрянське поштове відділення, с. Добре Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-604 Устимівське поштове відділення, с. Устимівка Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-627 Херсонське повітове відділення профспілки працівників 
мистецтва, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-628 

Ф.Р-639 Робітничий комітет № 4 Херсонської державної пристані 
профспілки працівників місцевого транспорту 
(«Місцевтран»), м. Херсон 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-645 Робітничий комітет «Упаковка» профспілки працівників 
місцевого транспорту («Місцевтран»), м. Херсон 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-647 Снігурівський містечковий профсекретаріат, м-ко Снігурівка 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-648 Снігурівський районний профсекретаріат, м-ко Снігурівка 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-649 Снігурівський районний комітет профспілки працівників 
просвіти, м-ко Снігурівка Снігурівського району Херсонського 
округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-650 Снігурівський районний комітет профспілки працівників 
медико-санітарної праці («Медсанпраця»), м-ко Снігурівка 
Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-651 Березнегуватський районний комітет профспілки працівників 
харчових підприємств («Харчосмак»), с. Березнегувате 
Березнегуватського району Херсонського округу 

приєднаний до ф.Р-1793 

Ф.Р-652 Березнегуватський районний комітет профспілки будівельних 
робітників («Будівельник»), с. Березнегувате Березнегуватського 
району Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-653 Березнегуватський районний профсекретаріат, с. Березнегувате 
Березнегуватського району Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-662 Качкарівський районний робітничий комітет профспілки 
робітників землі і лісу («Земліс»), с. Качкарівка Качкарівського 
району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-663 Львівський сільський профспілковий осередок працівників 
місцевого транспорту («Місцевтран»), кол. Львове 
Бериславського району  
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-664 Нововоронцовський робітничий комітет профспілки робітників 
місцевого транспорту («Місцевтран»), м-ко Нововоронцовка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-1736 

Ф.Р-671 Каланчацький містечковий секретаріат профспілки працівників 
мистецтва, с. Каланчак Дніпровського повіту 

приєднаний до ф.Р-674, 
акт від 18.02.1964 

Ф.Р-672 Дніпровська повітова профспілка працівників освіти, с. Олешки 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-676 Каховська районна рада профспілок (райпрофрада), м. Каховка 
Каховського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-1003, 
акт від 07.12.1962 

Ф.Р-681 Скадовський містечковий професійний секретаріат, м-ко 
Скадовськ Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-684 Скадовське міське відділення профспілки працівників освіти і 
соціалістичної культури, м. Скадовськ 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-691 Чаплинський районний професійний секретаріат, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-695 Хорлівський містечковий професійний секретаріат, порт Хорли 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-699 Нікопольський затонний комітет Нижньодніпровсько-Бузького 
району профспілки працівників водного транспорту («Водтран»)

переданий до ЗОДА 

Ф.Р-701 Запорізька (Олександрівська) дільниця профспілки працівників 
водного транспорту («Водтран»), м. Запоріжжя 

переданий до ЗОДА 

Ф.Р-702 Чулаківський профуповноважений профспілки радянських і 
торговельних службовців (РТС), с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-709 Виконавчий комітет профспілки працівників освіти, м. Каховка 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-716 Цюрупинське дитяче містечко «Червоні сходи», м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-718 Цюрупинський виноградний розсадник, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-719 Великокопанівський сільський комітет взаємної допомоги 
(КВД), с. Великі Копані Олешківського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-722 Підстепненський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Підстепне Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-723 Великокопанівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-724 Солонцівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Солонці Цюрупинського району Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-725 Тарасівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Тарасівка Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-726 Костогризівський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Костогризове Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-727 Новоскадовський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Новоскадовка Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-728 Раденський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Раденськ Цюрупинського району Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-729 Старомаячківський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Стара Маячка Цюрупинського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-732 Херсонська землевпорядкувальна комісія, м. Херсон 
Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-761 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Качкарівка Херсонського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-764 Народний суд 3-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-736 

Ф.Р-768 Народний суд 7-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-774 Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового 
округу, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-775 Земельна колегія народного суду 7-ї дільниці, м. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-778 Народний суд 5-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-779 Народний суд 13-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-780 Народний суд 14-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Велика Олександрівка Херсонського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-781 Народний суд 2-ї дільниці Херсонського судового округу, 
с. Березнегувате Херсонського повіту Миколаївської губернії 

переданий до МОДА в 
1950 р., акт № 45 

Ф.Р-782 Березнегуватська районна примирювальна камера Херсонського 
судового округу, с. Березнегувате Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

переданий до МОДА в 
1950 р., акт № 45 

Ф.Р-783 Народний суд 16-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Горностаївка Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-784 Народний суд 6-ї дільниці Херсонського судового округу, 
с. Снігурівка Херсонського повіту 

переданий до МОДА в 
1950 р. 

Ф.Р-786 Народний суд 11-ї дільниці Херсонського судового 
округу, с. Високопілля Криворізького повіту Катеринославської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-797 Скадовська поштово-телеграфна контора, с. Скадовськ 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-799 Дементіївська поштова контора Херсонського повіту втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-807 Риболовецька промислово-кустарна кооперативна артіль 
«Червоний рибалка», м. Херсон Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-811 Комітет взаємної допомоги (КВД) Збур'ївської риболовецької 
промислово-кооперативної артілі «Червоний шлях», с. Збур'ївка  
Голопристанського району Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-814 Новозбур'ївський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова 
Збур'ївка Дніпровського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-813, 
акт від 30.09.1983 

Ф.Р-817 Виконавчий комітет Голопристанської волосної ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Гола 
Пристань Дніпровського повіту Одеської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-819 Збур'ївський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Збур'ївка 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-813, 
акт від 30.09.1983 

Ф.Р-820 Старозбур'ївський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Стара 
Збур'ївка Дніпровського повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф.Р-196, 
довідка від 07.02.1959 

Ф.Р-821 Новотягинський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Нова Тягинка 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-826 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванівка 
Херсонського повіту 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-831 Новозбур'ївський волосний революційний комітет, с. Нова 
Збур'ївка Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-834 Чулаківський сільський революційний комітет, с. Чулаківка 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-835 Старозбур'ївський волосний революційний комітет, с. Стара 
Збур'ївка Дніпровського повіту Миколаївської губернії 

приєднаний до ф.Р-838, 
акт від 24.03.1966 

Ф.Р-837 Покровський волосний революційний комітет, с. Покровське 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-839 Голопристанський сільський революційний комітет, с. Гола 
Пристань Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-842 Кізомиський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Кізомис Херсонського району Херсонського округу 
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-844 Червонодолинський сільський комітет незаможних селян 
(КНС), с. Червона Долина Березнегуватського району 
Херсонського округу  
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-854 Афанасіївський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Афанасіївка Березнегуватського району Херсонської округу 

переданий до МОДА 
07.05.1947 

Ф.Р-855 Березнегуватський районний комітет незаможних селян (КНС), 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу 

переданий до МОДА 
07.05.1947 

Ф.Р-856 Березнегуватський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонської округу 

переданий до МОДА 
07.05.1947 

Ф.Р-864 Тягинський сільський комітет взаємної допомоги 
(КВД), с. Тягинка Херсонського повіту 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-866 Афанасіївський сільський комітет взаємної допомоги 
(КВД), с. Афанасіївка Снігурівського району Херсонського 
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-879 Микільське товариство «Селянський будинок», с. Микільське 
Херсонського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-880 Станіславське товариство «Селянський будинок», с. Станіслав 
Херсонського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-886 Пам'ятнянський сільський комітет допомоги 
голодуючим, с. Пам'ятне Дніпровського повіту Одеської 
губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-888 Голопристанське сільськогосподарське кооперативне 
товариство ім. Шевченка, с. Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-890 Костирська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Костирка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-892 Одрадокам'янське сільськогосподарське 
товариство, с. Одрадокам'янка Бериславського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-893 4-е Федоро-Сухомлинівське ощадно-позичкове 
товариство, с. Федоро-Сухомлинівка Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-913 Любимо-Павлівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Любимо-Павлівка 
Качкарівського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-915 Сільський староста с. Костомарове Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-916 Романо-Булгаківська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Романо-Булгакове 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-917 Богородицька сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Богородицьке Херсонського 
району Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-918 Костромська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Костромка Херсонського 
округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-919 Ершт-Майська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-920 Юр'ївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, Херсонського повіту 

переданий до МОДА 
05.05.1947 
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Ф.Р-921 Бурханівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Бурханівка Херсонського 
округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-922 Снігурівська районна партизанська комісія при Снігурівському 
райвиконкомі, с. Снігурівка Снігурівського району Одеської 
області 

приєднаний до ф.Р-1814 

Ф.Р-923 Каховська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Каховка Каховського району 
Херсонського округу  
УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-924 Основська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Основа Каховського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-925 Подокалинівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Подокалинівка Цюрупинського 
району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-927 Уповноважений Одеського губернського суду по Херсонському 
округу, м. Херсон Херсонського округу 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-933 Тимчасовий виконавчий комітет службовців при Херсонському 
товаристві взаємного кредиту, м. Херсон 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-934 Великосейдемінуська кустарно-промислова артіль 
«Луна», с. Велика Сейдемінуха Снігурівського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-935 Херсонський колектив безробітних кравців «Ательє мод» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-936 Херсонський колектив безробітних шапкарів по виготовленню 
шапок і кашкетів «Жовтень» Херсонського окружного комітету 
по боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-937 Виробничий колектив безробітних швейників по виготовленню 
верхнього одягу і головних уборів «Червоний швейник» 
Херсонського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 15.09.1988 

Ф.Р-939 Баратівський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Баратове Снігурівського району Херсонського округу 

переданий до МОДА, акт 
від 08.05.1950 № 26 

Ф.Р-940 Івано-Леутський сільський комітет незаможних селян (КНС), 
с. Івано-Леутове Снігурівського району Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-941 Березнегуватський волосний комітет незаможних селян (КНС), 
с. Березнегувате Березнегуватського району Херсонського 
округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-945 Івано-Леутська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Івано-Леутове Снігурівського 
району Херсонського округу 

переданий до МОДА 
05.05.1947 

Ф.Р-958 Семенівська сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сакко і 
Ванцетті, с. Семенівка Березнегуватського району Одеської 
області 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-959 Семенівське товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) 
«До соціалізму», с. Семенівка Березнегуватського району 
Херсонського  
округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-960 Семенівське товариство зі спільного обробітку землі (ТСОЗ) 
«До праці», с. Семенівка Березнегуватського району 
Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-965 Херсонська рибінспекція, м. Херсон Херсонського округу УСРР втрачений в роки Другої 
світової війни 
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Ф.Р-966 Кам’янець-Подільський інститут птахівництва, м. Кам’янець-
Подільський УСРР 

переданий до Кам’янець-
Подільського архівного 
відділу 19.02.1947  

Ф.Р-967 Снігурівське відділення Державного банку СРСР, с. Снігурівка 
Снігурівського району Херсонського округу УСРР 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-972 Херсонська районна контора «Укрхліб», м. Херсон втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-982 Одеська обласна контора «Укрзаготплодоовоч» втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-987 Херсонська контора з постачання сільгоспреманенту 
«Сільсьгосппостач», м. Херсон 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-1001 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», 
с. Вірьовчина Балка Херсонського району УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1112 Генічеський районний комітет по боротьбі з безробіттям 
(комборбез) Мелітопольського окружного комітету по боротьбі 
з безробіттям, м. Генічеськ Генічеського району 
Мелітопольського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 11.12.2003 
№ 33 

Ф.Р-1135 Виборчі комісії Каланчацького району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1136 Виборчі комісії Каланчацького району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1137 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1138 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Великоолександрівської 
районної ради депутатів трудящих Великоолександрівського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1139 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Калінінської районної ради 
депутатів трудящих Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1146 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради СРСР Каховського виборчого округу Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1145 

Ф.Р-1151 Пристань Нікополь Нижньодніпровсько-Бузького управління 
водного транспорту 

переданий до ЗОДА, акт 
від 08.05.1950 

Ф.Р-1152 Пристань Біленька Нижньодніпровсько-Бузького управління 
водного транспорту 

переданий до ЗОДА, акт 
від 08.05.1950 

Ф.Р-1160 Пристань Вознесенськ Нижньодніпровського пароплавства переданий до МОДА, акт 
від 08.05.1950 

Ф.Р-1178 Виконавчий комітет Добропільської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Добропілля Голопристанського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-215, 
акт від 10.02.1984 

Ф.Р-1192 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Кізомис 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-1199 Генічеський взуттєво-швейний комбінат Херсонського 
обласного управління легкої промисловості, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1202, 
акт від 11.01.1982 

Ф.Р-1200 Херсонський обласний відділ постачання і збуту підприємств 
легкої промисловості Херсонського обласного управління легкої 
промисловості, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1202, 
акт від 28.02.1985 

Ф.Р-1201 Скадовський пункт індивідуального пошиття одягу 
Херсонського обласного управління легкої промисловості, 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1202, 
акт від 28.02.1985 

Ф.Р-1216 Комуна ім. Петровського, с. Микільське Херсонського району 
Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 
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Ф.Р-1217 Олександрівська (Запорізька) транспортна контора 
Нижньодніпровсько-Бузького управління водного транспорту 

переданий до ЗОДА 

Ф.Р-1219 Білозерське районне управління радянської робітничо-
селянської міліції Херсонського окружного управління 
радянської робітничо-селянської міліції, с. Білозерка 
Херсонського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-1843, 
акт від 11.12.2003 № 43 

Ф.Р-1221 Березнегуватська волосна продовольча управа Херсонської 
повітової продовольчої управи, с. Березнегувате Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-1224 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батрак», с. Білозерка 
Херсонського району Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1228 Бериславське волосне управління радянської робітничо-
селянської міліції Херсонського повітового управління 
радянської робітничо-селянської міліції, м. Берислав 
Херсонського повіту Одеської губернії 

приєднаний до фф. Р-
1830, Р-1841, акт від 
11.12.2003 № 38 

Ф.Р-1237 Виборчі комісії Генічеського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1247 Херсонська школа фабрично-заводського навчання 
ім. Куйбишева Українського Чорноморського державного 
рибного тресту, м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 14.07.1988 

Ф.Р-1274 Виконавчий комітет Великобілозерської сільської ради 
депутатів трудящих, с. Велика Білозерка 

переданий до ЗОДА в 
1960 р. 

Ф.Р-1280 Окружні лічильні комісії по виборах народних суддів і 
уповноважені виконавчого комітету Цюрупинської районної 
ради депутатів трудящих Цюрупинського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1325 

Ф.Р-1284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Арнаутка Херсонського району Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1293 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Наддніпрянський 
хлібороб», с. Тягинка Херсонського району Миколаївської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1294 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Цюрупи, с. Тягинка 
Бериславського району Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1299 Херсонське будівельне кооперативне товариство «Коопбуд», 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-390, 
акт від 11.12.2003 № 37 

Ф.Р-1307 Державний колектив автоводного руху Херсонського окружного 
комітету по боротьбі з безробіттям, м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
418, акт від 12.12.2012 
№ 22 

Ф.Р-1309 Робітничий комітет профспілки сільськогосподарських і лісових 
робітників (СГЛР) при Херсонському лісництві, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-640, 
акт від 12.12.2003 № 45 

Ф.Р-1317 Качкарівський районний комітет незаможних селян (КНС), 
с. Качкарівка Бериславського району Одеської області 

приєднаний до ф.Р-1084 

Ф.Р-1320 Афанасіївська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Афанасіївка Снігурівського 
району Херсонського округу 

переданий до МОДА 

Ф.Р-1324 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325 

                                                      
 Тут і далі мається на увазі установа-фондоутворювач, її правонаступник або вищестояща установа (у випадку, 
якщо вона приймала на зберігання документи фондоутворювача). 
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Ф.Р-1327 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Нижньосірогозької 
районної ради депутатів трудящих Нижньосірогозького району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325 

Ф.Р-1329 Олешківський районний комітет профспілки працівників 
просвіти, м. Олешки Олешківського району Херсонського 
округу 

приєднаний до ф.Р-675 

Ф.Р-1332 Херсонська обласна контора Будівельного банку СРСР, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1991, 
акт від 06.12.1986 

Ф.Р-1339 Великоолександрівська артіль кравців по масовому і 
індивідуальному пошиву верхнього одягу «Червоний кравець», 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонського округу 

приєднаний до ф.Р-418, 
акт від 21.03.1989 

Ф.Р-1340 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Новотроїцької районної 
ради депутатів трудящих Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1343 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Великолепетиської 
районної ради депутатів трудящих Великолепетиського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1348 Голопристанська риболовецька артіль «Хвиля революції», 
с. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-1363 Іванівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Іванівка Апостолівського 
району Херсонського округу УСРР 

переданий до ДАДО, акт 
від 14.03.1988 

Ф.Р-1369 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Скадовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1370 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1371 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Цюрупинського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1372 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Калінінського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1373 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Каховського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1374 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Нововоронцовського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1375 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Бериславського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1376 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Великолепетиського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1377 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Нижньосірогозького району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1378 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Чаплинського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 
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Ф.Р-1379 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Білозерського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1380 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Іванівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1381 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1382 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1383 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Горностаївського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1384 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Верхньорогачицького району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1385 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1386 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Високопільського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1368, довідка від 
15.09.1962 

Ф.Р-1392 Троїцько-Сафонівський волосний революційний комітет, 
с. Троїцько-Сафонове Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 14.10.1963 

Ф.Р-1393 Галаганівський волосний революційний комітет, с. Галаганівка 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 14.10.1963 

Ф.Р-1394 Єлизаветівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Єлизаветівка Снігурівського 
району Херсонського округу 

переданий до МОДА, акт 
від 14.10.1963 

Ф.Р-1400 Общинне господарство с. Великі Гирла Нововоронцовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1399, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1401 Фирсівська сільська управа, с. Фирсівка Нововоронцовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1402 Общинне господарство села Фирсівка Нововоронцовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1399, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1403 Нововоронцовська районна управа, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1404 Нововоронцовська районна земельна управа, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1406 Общинне господарство № 2, с. Гаврилівка Нововоронцовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1399, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1407 Общинне господарство № 1, с. Гаврилівка Нововоронцовського 
району, Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1399, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1408 Великогирлівська сільська управа, с. Великі Гирла 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1409 Гаврилівська сільська управа, с. Гаврилівка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1410 Нововоронцовський районний ЗАГС, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1956 
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Ф.Р-1411 Общинне господарство № 2, с. Осокорівка Нововоронцовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1399, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1418 Новогригорівська сільська управа, с. Нова Григорівка 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1420 Общинне господарство «Глибокий Яр» Новогригорівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1421 Общинне господарство Юзкуйської сільської управи 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1423 Общинне господарство села Драгоманове Стокопанівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1424 Риківська сільська управа, с. Рикове Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1425 Общинне господарство ім. Шевченка Новогригорівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1426 Общинне господарство «Сокологірне» Новогригорівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1427 Общинне господарство «Західний», с. Новогригорівка 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1428 Общинне господарство «Блакитний», с. Юзкуї Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1429 Генічеська районна управа, м. Генічеськ Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1430 Общинне господарство села Нова Олексіївка Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1432 Общинне господарство «Колос», с. Рикове Генічеського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1433 Общинне господарство «Приазовський» Новоолексіївської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1434 Общинне господарство «Зелений Яр», с. Юзкуї Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1435 Общинне господарство «Сиваші» Новодмитрівської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1436 Общинне господарство «Вільне», Новоіванівської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1437 Общинне господарство «Українка» Риківської сільської управи 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1439 Общинне господарство «Вишневий» Стокопанівської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1440 Общинне господарство «Великий» Стокопанівської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1441 Общинне господарство «Приморський» Юзкуйської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 
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Ф.Р-1443 Общинне господарство «Відродження» Стокопанівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1445 Генічеська районна земельна управа, м. Генічеськ Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1446 Общинне господарство «Хвиля» Новоолексіївської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1447 Общинне господарство «Степова Україна» Генічеської сільської 
управи Генічеського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1448 Общинне господарство «Перебудова» Новолексіївської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1449 Общинне господарство «Заточний», с. Драгоманове 
Генічеського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1451 Общинне господарство «Придоріжжя», с. Придоріжжя 
Юзкуйської сільської управи Генічеського району Запорізької 
області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1452 Общинне господарство «Нове життя» Новоолексіївської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1454 Общинне господарство «Бойовий № 57» Новогригорівської 
сільської управи Генічеського району Запорізької області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1413, акт від 25.08.1987 

Ф.Р-1455 Общинне господарство № 5, с. Стара Маячка Старомаячківської 
сільської управи Цюрупинського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1456 Общинне господарство № 46, с. Стара Маячка 
Старомаячківської сільської управи Цюрупинського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1460 Общинне господарство № 24, с. Раденськ Раденської сільської 
управи Цюрупинського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1462 Общинне господарство № 19, с. Чалбурда Чалбурдянської 
сільської управи Цюрупинського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1463 Костогризівська сільська управа, с. Костогризівка 
Цюрупинського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1465 Общинне господарство № 2, с. Стара Маячка Старомаячківської 
сільської управи Цюрупинського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1468 Общинне господарство № 45, с. Стара Маячка 
Старомаячківської сільської управи Цюрупинського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1422, акт від 01.09.1987 

Ф.Р-1471 Долматівська сільська управа, с. Долматівка Голопристанського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1472 Старозбур'ївська сільська управа, с. Стара Збур'ївка 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1476 Риболовецька община «Хвиля», с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1475, акт від 19.08.1987 

Ф.Р-1477 Прогнойська сільська управа, с. Прогної Голопристанського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 
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Ф.Р-1478 Общинне господарство «До кращого життя», с. Облої 
Облойської сільської управи Голопристанського району, 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1475, акт від 19.08.1987 

Ф.Р-1480 Чулаківська сільська управа, с. Чулаківка Голопристанського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1481 Голопристанська районна управа, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1482 Голопристанський районний ЗАГС, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

переданий в установу 

Ф.Р-1483 Общинне господарство «Працівник», с. Долматівка 
Долматівської сільської управи Голопристанського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1475, акт від 19.08.1987 

Ф.Р-1484 Великокардашинська сільська управа, с. Велика Кардашинка 
Голопристанської району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1485 Новоєлизаветівська сільська управа, с. Нова Єлизаветівка 
Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1486 Горностаївська районна управа, с. Горностаївка 
Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1487 Общинне господарство № 10, с. Каїри Каїрської сільської 
управи Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1414, акт від 18.09.1987 

Ф.Р-1489 Общинне господарство «Хлібороб», с. Музиківка Музиківської 
сільської управи Херсонського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1488, акт від 21.08.1987 

Ф.Р-1490 Общинне господарство «Кодима», с. Тягинка Тягинської 
сільської управи Херсонського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1488, акт від 21.08.1987 

Ф.Р-1491 Шкурино-Загорянівська сільська управа, с. Шкурино-
Загорянівка Херсонського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1493 Музиківська сільська управа, с. Музиківка Херсонського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1500 Общинне господарство «Атамань», с. Олександрівка Друга 
Другоолександрівської сільської управи Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1502 Новотрохимівська сільська управа, с. Новотрохимівка 
Іванівського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1503 Іванівська районна управа, с. Іванівка Іванівського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1504 Херсонський міський відділ державного стану, м. Херсон 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

переданий в установу, 
акт від 24.05.1955 

Ф.Р-1505 Другоолександрівська сільська управа, с. Олександрівка Друга 
Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1507 Общинне господарство с. Олексіївка Олексіївської сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1508 Общинне господарство № 5, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 
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Ф.Р-1509 Хорлівська сільська управа, порт Хорли Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1511 Общинне господарство № 7, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1534 

Ф.Р-1512 Общинне господарство села Антонівка Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1513 Общинне господарство № 2, с. Новокиївка Новокиївської 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1514 Общинне господарство № 9, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1515 Общинне господарство «Атамань № 1» Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1516 Земельне товариство «Атамань № 2», с. Олександрівка Друга 
Другоолександрівської сільської управи Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1517 Общинне господарство № 4, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1518 Общинне господарство № 6, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1519 Общинне господарство села Олексіївка Олексіївської сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1521 Общинне господарство № 8, с. Каланчак Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1522 Общинне господарство № 1, с. Новокиївка Новокиївської 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1523 Новокиївська сільська управа, с. Новокиївка Каланчацького 
району Миколаївської області (періоду нацистської області) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1524 Общинне господарство «Щастя в труді», с. Новоолександрівка 
Новоолександрівської сільської управи Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1525 Каланчацька районна управа, с. Каланчак Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1526 Земельне товариство «Буг Спиридонівка» Новоолександрівської 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1528 Общинне господарство «Весела», с. Новоолександрівка 
Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1529 Общинне господарство «Рибалка», с. Чурюмське Олексіївської 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1530 Общинне господарство № 1, с. Новокиївка Новокиївської 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1522 

Ф.Р-1531 Общинне господарство «Керменчик № 3», с. Керменчик 
Керменчицької сільської управи Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1532 Керменчицька сільська управа, с. Керменчик Каланчацького 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 
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Ф.Р-1533 Каланчацька сільська управа, с. Каланчак Каланчацького району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1534 Общинне господарство № 7, с. Каланчак Каланчацької сільської 
управи Каланчацького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1536 Общинне господарство № 18, с. Верхні Сірогози 
Верхньосірогозької сільської управи Нижньосірогозького 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1537 Общинне господарство № 31, с. Покровське Покровської 
сільської управи Нижньосірогозького району Запорізької 
області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1538 Общинне господарство № 3, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозької сільської управи Нижньосірогозького району 
Запорізької області 

знятий з обліку, 
протокол засідання 
комісії ГАУ УРСР від 
26.07.1981 

Ф.Р-1539 Общинне господарство № 6, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозької сільської управи Нижньосірогозького району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1540 Общинне господарство № 14, с. Верхні Сірогози 
Верхньосірогозької сільської управи Нижньосірогозького 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1541 Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських 
загарбників на території Новоолександрівської сільради, с. Нова 
Олександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1623, 
акт від 06.10.1989 

Ф.Р-1542 Рубанівська сільська управа, с. Рубанівка Нижньосірогозького 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1543 Нижньосірогозька районна земельна управа, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1544 Петрівська сільська управа, с. Петрівка Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1546 Нижньосірогозька районна управа, с. Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1547 Общинне господарство села Велика Кардашинка 
Великокардашинської сільської управи Голопристанського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1475, акт від 19.08.1987 

Ф.Р-1548 Общинне господарство № 28, с. Новоолександрівка 
Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1549 Общинне господарство села Нижні Сірогози 
Нижньосірогозького району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1550 Нововоронцовський банк, с. Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1417 

Ф.Р-1551 Общинне господарство № 40, с. Косаківка Косаківської 
сільської управи Нижньосірогозького району Запорізької 
області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1535, акт від 16.09.1987 

Ф.Р-1553 Широчанська сільська управа, с. Широке Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1555 Чалбаська сільська управа, с. Чалбаси Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1556 Общинне господарство села Нова Українка Тарасівської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 
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Ф.Р-1557 Общинне господарство села Улянівка Широчанської сільської 
управи Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1558 Скадовське відділення Кримспілки, с. Скадовськ Скадовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1579, 
довідка від 18.02.1954 

Ф.Р-1559 Общинне господарство села Нова Українка Тарасівської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1556, 
довідка від 18.02.1954 

Ф.Р-1560 Скадовська районна управа, с. Скадовськ Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від 08.06.1990 

Ф.Р-1561 Общинне господарство села Новоросійськ Новоросійської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1562 Общинне господарство «Володимирівське» Диманівської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1564 Скадовська сільська управа, с. Скадовськ Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1566 Общинне господарство села Новомиколаївка Новомиколаївської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1567 Общинне господарство «Максимівське» Новомиколаївської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1568 Общинне господарство села Раденське Новомиколаївської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1569 Каргинська сільська управа, с. Карга Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1571 Общинне господарство «Скадовськ», с. Скадовськ Скадовського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 03.07.1990 

Ф.Р-1572 Новомиколаївська сільська управа, с. Новомиколаївка 
Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1573 Общинне господарство «Маяк», с. Чалбаси Чалбаської сільської 
управи Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1574 Общинне господарство «Володимирівське» Лиманівської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1562, 
довідка від 13.07.1955 

Ф.Р-1575 Скадовський міський відділ громадянського стану Української 
служби безпеки, с. Скадовськ Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1956 № 1 

Ф.Р-1576 Краснянська сільська управа, с. Красне Скадовського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1577 Общинне господарство «Миколаївське» Новомиколаївської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1580 Общинне господарство «Улянівка» Широчанської сільської 
управи Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1557, 
акт від 18.02.1954 

Ф.Р-1581 Общинне господарство «Фурсина», с. Широке Широчанської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1582 Общинне господарство «Степова» Каргинської сільської управи 
Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 
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Ф.Р-1583 Общинне господарство «Шлях», с. Карга Каргинської сільської 
управи Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1584 Общинне господарство «Нове життя», с. Широке Широчанської 
сільської управи Скадовського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1585 Общинне господарство села Карга Новоросійської сільської 
управи Скадовського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1554, акт від 11.09.1987 

Ф.Р-1587 Общинне господарство «Труд України», с. Сиваш Сиваського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1588 Общинне господарство «Новий час» Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1589 Общинне господарство «Весна» Петрівської сільської управи 
Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1590 Общинне господарство «Північна Україна» Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1591 Общинне господарство «Новий час» Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1588, 
акт від 21.12.1956 

Ф.Р-1592 Общинне господарство «Свиридонівка» Попелацької сільської 
управи Сиваського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1593 Общинне господарство «Північний степ» Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1594 Сиваський районний відділ громадянського стану Української 
служби безпеки, с. Сиваші Сиваського району Запорізької 
області (періоду нацистської окупації) 

переданий в установу 

Ф.Р-1595 Общинне господарство «Звільнений», с. Одрада Сиваського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 10.10.1989 

Ф.Р-1597 Общинне господарство Попелацької сільської управи 
Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1598 Общинне господарство «Філіберівка» Петрівської сільської 
управи Сиваського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 11.10.1989 

Ф.Р-1599 Общинне господарство Петрівської сільської управи Сиваського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 17.09.1987 

Ф.Р-1600 Общинне господарство «Південний степ» Сиваської сільської 
управи Сиваського району Запорізької області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1586, 
акт від 11.10.1989 

Ф.Р-1601 Сиваська сільська управа, с. Сиваське Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1602 Общинне господарство Попелацької сільської управи 
Сиваського району Запорізької області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1605 Успенівська сільська управа, с. Успенівка Нововоронцовського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1609 Борозенська сільська управа, с. Борозенське 
Великоолександрівського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1611 Новогригорівська сільська управа, с. Новогригорівка 
Великоолександрівського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1612 Наталівська сільська управа, с. Наталівка 
Великоолександрівського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 
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Ф.Р-1615 Херсонська міська управа Миколаївського обласного 
комісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1942, 
акт від 16.01.1968 

Ф.Р-1618 Олешківський (Цюрупинський) районний відділ запису актів 
громадянського стану Олешківської районної поліції, 
м. Цюрупинськ Цюрупинського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

переданий в установу 

Ф.Р-1619 Новоіванівська сільська управа, с. Новоіванівка Генічеського 
району Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1621 Земельне товариство села Керменчик № 2, Керменчицької 
сільської управи Каланчацького району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1492, акт від 03.09.1987 

Ф.Р-1624 Сиваська районна управа, с. Сиваське Сиваського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1501, акт від08.06.1990 

Ф.Р-1626 Домузлянська сільська управа, с. Домузли Іванівського району 
Запорізької області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1627 Каховська районна управа, м. Каховка Каховського району 
Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1629 Общинне господарство № 46 Каховського району Миколаївської 
області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1628, акт від 12.10.1989 

Ф.Р-1630 Общинне господарство № 45, с. Нова Маячка Каховського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1628, акт від 26.10.1989 

Ф.Р-1631 Общинне господарство № 43 «Новий побут» Новомаячківської 
сільської управи Каховського району Миколаївської області 
(періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1628, акт від 21.09.1987 

Ф.Р-1632 Общинне господарство № 47 Новомаячківської сільської управи 
Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1628, акт від 27.10.1989 

Ф.Р-1635 Каїрська сільська управа, с. Каїри Горностаївського району 
Миколаївського області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1520, акт від 13.06.1990 

Ф.Р-1636 Горностаївська районна управа, с. Горностаївка 
Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ф.Р-1486 

Ф.Р-1637 Общинне господарство № 57, с. Горностаївка Горностаївського 
району Миколаївської області (періоду нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1414, акт від 12.10.1989 

Ф.Р-1638 Общинне господарство № 49, с. Велика Благовіщенка 
Горностаївського району Миколаївської області (періоду 
нацистської окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1414, акт від 18.09.1987 

Ф.Р-1645 Херсонське міжрайонне бюро інженерно-технічної інформації, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1005 

Ф.Р-1646 Херсонський окружний філіал Всеукраїнського товариства 
землеустрою трудящих євреїв (ТЗЄТ), м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-488 

Ф.Р-1674 Скадовське сільське громадське управління, с. Скадовськ 
Дніпровського повіту Херсонської губернії 

втрачений в роки Другої 
світової війни 

Ф.Р-1678 Общинне господарство № 42 Новомаячківської сільської управи 
Каховського району Миколаївської області (періоду нацистської 
окупації) 

приєднаний до ОАФ Р-
1628, акт від 04.07.1990 

Ф.Р-1682 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру по м. Херсону Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1368, 
акт від 15.09.1962 

Ф.Р-1683 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Херсонського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1368, 
акт від 15.09.1962 

Ф.Р-1684 Листи з підписами громадян під зверненням Постійного 
комітету прибічників миру Голопристанського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1368, 
акт від 15.09.1962 
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Ф.Р-1687 Зібрання документів про перемогу Радянської влади на 
Херсонщині (1917-1920) 

приєднаний до ф.Р-3264 

Ф.Р-1689 Високопільський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Високопілля Херсонського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-1218 

Ф.Р-1696 Дніпровський повітовий уповноважений Одеського 
губернського управління державних земель і майна, м. Олешки 
Дніпровського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-1295 

Ф.Р-1698 Миколаївський державний трест зернових колгоспів Наркомату 
зернових і тваринницьких радгоспів УРСР 

приєднаний до ф.Р-1008 

Ф.Р-1700 Заготівельний пункт військової частини п/п № 0506, м. Херсон 
Херсонської області 

переданий до ЦДАЧА 
СРСР 

Ф.Р-1701 Окружна і виборчі дільничні комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Бериславському виборчому округу Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1702 Цюрупа Олександр Дмитрович (1870-1928), видатний діяч 
Комуністичної партії і Радянської держави, заступник Голови 
Ради Народних Комісарів СРСР 

приєднаний до ф.Р-3264, 
акт від 11.12.2003 № 36 

Ф.Р-1704 Окружна і виборчі дільничні комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Голопристанському виборчому округу, смт Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1705 Виборча комісія Чаплинського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1706 Виборча комісія Чаплинського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1707 Виборча комісія по виборах до місцевих рад депутатів трудящих 
по м. Херсону Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1708 Виборча комісія по виборах до місцевих рад депутатів трудящих 
по м. Херсону Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1709 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Херсонському міському виборчому округу, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1710 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Херсонської міської ради 
депутатів трудящих по м. Херсону Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1711 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Херсонському міському виборчому округу, 
м. Херсон м. Херсону Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1713 Виборчі комісії Великоолександрівського району Херсонської 
області по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1714 Виборча комісія Великоолександрівського району Херсонської 
області по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1715 Виборчі комісії Сиваського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1716 Виборчі комісії Каховського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1717 Виборчі комісії Каховського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 
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Ф.Р-1718 Нововоронцовська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-1719 Виборчі комісії Цюрупинського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1720 Виборчі комісії Голопристанського району Херсонської області 
по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, смт Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1721 Виборчі комісії Новомаячківського району Херсонської області 
по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1722 Виборчі комісії Новомаячківського району Херсонської області 
по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1724 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Великоолександрівському виборчому округу, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1145, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1725 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Великоолександрівському виборчому округу, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1726 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Великоолександрівському виборчому округу, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1727 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Високопільської районної 
ради депутатів трудящих по Високопільському виборчому 
округу, с. Високопілля Високопільського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1728 Виборчі комісії Високопільського району Херсонської області 
по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Високопілля 
Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1729 Виборчі комісії Високопільського району Херсонської області 
по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Високопілля 
Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1730 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Херсонському виборчому округу Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1145, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1731 Виборчі комісії Херсонського сільського району Херсонської 
області по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1732 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Херсонської сільської 
районної ради депутатів трудящих по Херсонському сільському 
виборчому округу, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1733 Виборчі комісії Херсонського сільського району Херсонської 
області по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1743 Комісійний колектив безробітних гарантійної праці, інкасацій та 
ін. «Гартруд» Херсонського окружного комітету по боротьбі з 
безробіттям, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-, 
акт від 15.09.1988 

Ф.Р-1744 Місцевий комітет працівників судових установ при 
Херсонському окружному суді, м. Херсон Херсонського округу 
УСРР 

приєднаний до ф.Р-631 
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Ф.Р-1749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна», 
с. Надеждівка Херсонського району Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1753 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Бериславської районної 
ради депутатів трудящих по Бериславському виборчому округу, 
м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1754 Виборчі комісії Бериславського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1755 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Високопільської районної 
ради депутатів трудящих по Високопільському виборчому 
округу, с. Високопілля, Високопільського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1756 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Каховської міської ради 
депутатів трудящих по м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1757 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Голопристанської районної 
ради депутатів трудящих по Голопристанському виборчому 
округу, смт Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1758 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Каховському виборчому округу, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1759 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Цюрупинської районної 
ради депутатів трудящих по Цюрупинському виборчому округу, 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1760 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Генічеському виборчому округу, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1148, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Комишани Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-1765 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Чаплинської районної ради 
депутатів трудящих по Чаплинському виборчому округу 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1766 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Новомаячківської районної 
ради депутатів трудящих по Новомаячківському виборчому 
округу Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1767 Виборча комісія Іванівського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1768 Виборча комісія Іванівського району Херсонської області по 
виборах до місцевих рад депутатів трудящих, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1769 Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної 
Ради УРСР по Нижньосірогозькому виборчому округу, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1770 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Іванівської районної ради 
депутатів трудящих по Іванівському виборчому округу, 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 
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Ф.Р-1771 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Нововоронцовської 
районної ради депутатів трудящих по Нововоронцовському 
виборчому округу, с. Нововоронцовка Нововоронцовського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1777 Херсонська окружна контора Держторгу УСРР з експорту та 
імпорту товарів, м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-368 

Ф.Р-1793 Березнегуватський районний комітет профспілки працівників 
харчової промисловості («Харчосмак»), с. Березнегувате 
Березнегуватського  району Херсонського округу УСРР 

переданий до МОДА 

Ф.Р-1796 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Каланчацької районної ради 
депутатів трудящих Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1797 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Верхньорогачицької 
районної ради депутатів трудящих Верхньорогачицького району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1798 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Воля», с. Садове 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1799 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. Садове 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1803 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Сиваської районної ради 
депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1809 Виборча комісія Верхньорогачицького району Херсонської 
області по виборах до місцевих рад депутатів трудящих, 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1214, 
довідка від 24.11.1955 

Ф.Р-1812 Окружні лічильні комісії по виборах народних судів і 
уповноважені виконавчого комітету Качкарівської районної 
ради депутатів трудящих, с. Качкарівка Качкарівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1325, 
довідка від 25.11.1955 

Ф.Р-1814 Снігурівська районна партизанська комісія при районному 
виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Снігурівка Снігурівського 
району Одеської області 

переданий до МОДА в 
1967 р. 

Ф.Р-1819 Херсонська окружна контрольна комісія по чистці радянського 
апарату Херсонського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
м. Херсон Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-374 

Ф.Р-1823 Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських 
загарбників при виконавчому комітеті Іванівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1623, 
довідка від 11.08.1969 

Ф.Р-1838 13-й район Херсонського повітового управління радянської 
робітничо-селянської міліції, с. Снігурівка Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

переданий до ДАМО, акт 
від 25.09.1990 

Ф.Р-1847 Висунське волосне управління радянської робітничо-селянської 
міліції Херсонського повітового управління радянської 
робітничо-селянської міліції, с. Висунськ Херсонського повіту 
Одеської губернії 

переданий до ДАМО в 
1967 р. 
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Ф.Р-1848 Снігурівське районне управління радянської робітничо-
селянської міліції Херсонського окружного управління 
радянської робітничо-селянської міліції, с. Снігурівка 
Снігурівського району Херсонського округу Одеської губернії 

переданий до ДАМО в 
1967 р. 

Ф.Р-1855 Петропавлівська районна комісія по виявленню колишніх 
червоногвардійців і червоних партизанів при районному 
виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Петропавлівськ 
Петропавлівського району Дніпропетровської області 

переданий до ДАДО, акт 
від 25.09.1990 

Ф.Р-1856 Межівська районна партизанська комісія при районному 
виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських  

переданий до ДАДО, акт 
від 25.09.1990 

Ф.Р-1860 Кам'янська районна комісія по виявленню колишніх 
червоногвардійців і червоних партизанів при районному 
виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Кам'янка Кам'янського району 
УСРР 

переданий до ДАДО, акт 
від 25.09.1990 

Ф.Р-1870 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», 
с. Новодмитрівка Іванівського району Запорізької області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 12.12.2003 
№ 49 

Ф.Р-1876 Херсонська каторжна тюрма Головного тюремного управління, 
м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф.Р-297 

Ф.Р-1879 Військовий трибунал 15-ї Стрілецької Сиваської дивізії, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

переданий до ЦДАЧА 
СРСР, акт від 30.01.1959 

Ф.Р-1886 Місцевий підвідділ запису актів громадянського стану 2-го 
району, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 

приєднаний до ф.Р-1885, 
акт від 02.02.1999 

Ф.Р-1890 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни 
(«Парижком»), с. Широка Балка Білозерського району 
Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-1891 Великобілозерський районний відділ народної освіти, с. Велика 
Білозерка Білозерського району Одеської області 

переданий до ЗОДА, акт 
від 12.08.1966 

Ф.Р-1894 Станіславська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Станіслав Херсонського району 
Одеської області 

приєднаний до ф.Р-171, 
акт від 03.01.1964 

Ф.Р-1895 Червоно-Січова сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Червона Січ Мелітопольського 
повіту Запорізької губернії 

переданий до ДАЗО, акт 
від 25.09.1990 

Ф.Р-1896 Бериславське сільське споживче товариство, м. Берислав 
Бериславського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-895, 
акт від 10.12.1965 

Ф.Р-1901 Херсонське обласне управління хлібопродуктів і комбікормової 
промисловості Держкомітету Ради Міністрів УРСР по 
хлібопродуктам і комбікормовій промисловості, м. Херсон 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 14.05.1984 

Ф.Р-1907 Новогеоргіївська міська рада професійних спілок 
(міськпрофрада), м. Новогеоргіївськ Кременчуцької губернії 

переданий до КОДА, акт 
від 26.09.1964 

Ф.Р-1909 Херсонське єпархіальне управління, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 207, 
акт від 12.12.2003 № 47 

Ф.Р-1910 Херсонська промислово-кооперативна артіль «25 років 
кооперації» Херсонської обласної багатопромислової 
кооперативної спілки, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-1915 Мировий суддя 6-ї дільниці Дніпровського судового округу, 
м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії 

приєднаний до ф. 186, 
довідка від 07.05.2003 

Ф.Р-1916 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Хрущове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-1917 Бериславське вище початкове училище, м. Берислав 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 193, 
акт від 12.12.2003 № 48 
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Ф.Р-1918 Генічеська промислово-кооперативна артіль «Гарантія» 
Херсонської обласної спілки текстильних, швейних і шкіряних 
кооперативів (облтекстильшвейшкірспілки), м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-1922 Херсонська контора Українського державного шкіряного тресту, 
м. Херсон 

приєднаний до ф.Р-393 

Ф.Р-1923 Великоолександрівське кредитне товариство, с. Велика 
Олександрівка Херсонського повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф.Р-947 

Ф.Р-1936 Снігурівське районне податкове бюро Херсонського повітового 
продовольчого комітету, с. Снігурівка Херсонського округу 
Одеської губернії 

переданий до МОДА 

Ф.Р-1944 Народний слідчий 2-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-1945 Народний слідчий 6-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Херсон Миколаївської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-1947 Херсонський окружний суд, м. Херсон Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 206, 
акт від 12.12.2003 № 50 

Ф.Р-1961 Херсонська обласна типографія ім. В.І.Леніна Управління у 
справах поліграфії і видавництва при РНК УРСР, м. Херсон 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1071 

Ф.Р-1965 Херсонська обласна контора інкубаторно-птахівницьких 
станцій, м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1982 

Ф.Р-1974 Херсонська губернська креслярня, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 14 

Ф.Р-1996 Калінінська районна контора «Заготскот» Херсонської обласної 
контори «Заготскот», с. Бобровий Кут Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 27.12.1982 

Ф.Р-2003 Херсонський млиновий комбінат № 7 Одеського тресту 
«Головборошно», м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1982 

Ф.Р-2010 Херсонська обласна контора сортового насіння 
«Сортнасінняовоч» Української республіканської контори 
сортового насіння «Укрсортнасінняовоч», м. Херсон 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 14.02.1984 

Ф.Р-2021 Херсонське обласне бюро технічної інвентаризації (БТІ), 
м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1982 

Ф.Р-2023 Управління з охорони військових і державних таємниць у пресі 
при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів 
трудящих, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1992, 
довідка від 18.12.1966 

Ф.Р-2029 Вавилівський волосний революційний комітет, с. Вавилівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до ДАМО, акт 
від 11.04.1984 

Ф.Р-2035 Народний слідчий 5-ї дільниці Херсонського судового округу приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-2036 Судовий слідчий 1-ї дільниці м. Херсона Херсонського 
окружного суду, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської 
губернії 

приєднаний до ф. 311, 
акт від 11.12.2003 № 35 

Ф.Р-2037 Військовий трибунал 6-ї армії Південно-Західного фронту, 
м. Херсон Херсонського повіту Миколаївської губернії 

переданий до ЦДАЧА 
СРСР, акт від 30.01.1959 

Ф.Р-2042 Потійська монтажно-відбудовна контора Чорноморсько-
Азовського відбудовного управління, м. Поті Грузинської РСР 

переданий до державного 
міського архіву м. Поті 
Грузинської РСР, акт від 
28.01.1983 № 1 

Ф.Р-2047 Херсонська окружна контора Всеукраїнського об'єднання по 
плодах і овочах «Укрплодоовоч», м. Херсон Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ф.Р-1248 

Ф.Р-2058 Херсонська обласна тарно-матеріальна база Херсонської 
обласної спілки споживчих товариств, м. Херсон Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 16.03.1966 
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Ф.Р-2060 Херсонська тарна база при Херсонській обласній конторі 
«Заготзерно», м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 29.06.1982 

Ф.Р-2061 Херсонська реалізаційна база при Херсонській обласній конторі 
«Заготзерно», м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 24.06.1982 

Ф.Р-2070 Херсонський обласний будинок санітарної просвіти 
Херсонського обласного відділу охорони здоров'я, м. Херсон 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2071 Народний слідчий Херсонського судового округу, м. Херсон 
Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-2072 Херсонська Центральна трудова ощадна каса № 71 обласного 
управління державних трудових ощадних кас, м. Херсон 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-975, 
акт від 10.10.1972 

Ф.Р-2076 Земельний відділ виконавчого комітету Горностаївської 
районної ради депутатів трудящих, с. Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3281, 
акт від 12.11.2001 № 31 

Ф.Р-2080 Відділ соціального забезпечення при виконавчому комітеті 
Горностаївської ради депутатів трудящих, смт Горностаївка  

переданий в установу, 
акт від 14.02.1980 

Ф.Р-2086 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Профінтерн», с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2087 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2088 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ», с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2089 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Маріїнськ Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2090 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. Маріїнськ 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2091 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, 
с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області 

переданий до 
Горностаївського 
райдержархіву, акт від 
26.09.1962 

Ф.Р-2092 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, 
с. Новоєлизаветівка Горностаївського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2093 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Спартака, 
с. Маріїнськ Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2095 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Прапор», 
с. Князе-Григорівка Горностаївського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2097 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великоблаговіщенської 
сільради Горностаївського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2098 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Фронт» («Рот 
Фронт»), с. Ольгине Горностаївського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2099 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8 Березня, 
с. Петропавлівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 
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Ф.Р-2100 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», 
с. Нова Благовіщенка Горностаївського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2101 Промислова артіль «Новий побут» Херсонської обласної 
лісопромислової кооперативної спілки, с. Князе-Григорівка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2132 

Ф.Р-2102 Артіль інвалідів ім. Сталіна Херсонської обласної спілки 
кооперації інвалідів, с. Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2125, 
акт від 29.03.1963 

Ф.Р-2103 Риболовецька артіль (колгосп) ім. ІІІ Інтернаціоналу, с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-2104 Горностаївське сільське споживче товариство, с. Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу 

Ф.Р-2105 Великоблаговіщенське сільське споживче товариство, с. Велика 
Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.09.1964 

Ф.Р-2106 Князе-Григорівське сільське споживче товариство, с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3283, 
акт від 13.12.1982 

Ф.Р-2107 Каїрське сільське споживче товариство, с. Каїри 
Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.09.1964 

Ф.Р-2108 Петропавлівське сільське споживче товариство, 
с. Петропавлівка Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.09.1964 

Ф.Р-2109 Ольгинське сільське споживче товариство, с. Ольгине 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3283, 
акт від 08.12.1982 

Ф.Р-2110 Костянтинівське сільське споживче товариство, 
с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.09.1964 

Ф.Р-2114 Горностаївська районна контора по заготівлі худоби «Заготскот» 
Херсонської обласної контори «Заготскот», смт Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 08.12.1982 

Ф.Р-2115 Горностаївська районна інспектура Центрального статистичного 
управління (ЦСУ) Держплану СРСР, смт Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3618 

Ф.Р-2116 Інспекція державного страхування Горностаївського району, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2118 Горностаївська районна санітарно-епідеміологічна станція 
Горностаївського районного відділу охорони здоров'я, 
с. Горностаївка  

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2119 Каїрська районна лікарня Горностаївського районного відділу 
охорони здоров'я, с. Каїри Горностаївського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 03.09.1964 

Ф.Р-2124 Херсонська нафтогавань Херсонського обласного управління 
Головнафтопостачу при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 03.09.1964 

Ф.Р-2126 Голопристанська промислово-кооперативна артіль «Червоний 
кравець» Херсонської обласної спілки багатопромислової 
кооперації, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-2127 Херсонська обласна спілка харчових і хімічних виробничих 
кооперативів (облхарчохімпромспілка) Херсонської обласної 
спілки багатопромислової кооперації, м. Херсон Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 19.07.1988 

Ф.Р-2133 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Нова 
Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 12.11.1999 
№ 33 

Ф.Р-2142 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету 
Голопристанської районної ради депутатів трудящих, смт Гола  

переданий в установу, 
акт від 13.03.1991 
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Ф.Р-2144 Дорожній відділ виконавчого комітету Голопристанської 
районної ради депутатів трудящих, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий до 
Голопристанського 
райдержархіву, акт від 
03.10.1962 

Ф.Р-2147 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Зеленотропинське Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2148 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Воля», с. Стара 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2149 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Гладківка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2150 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, с. Малі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня, 
м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», с. Облої 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2153 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «До кращого життя», 
с. Облої Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2155 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Малі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2156 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2157 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова, с. Велика 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2158 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Долматівка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2159 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Рибальче Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2160 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня, с. Нова 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2161 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», с. Чулаківка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2162 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарська праця», 
с. Нововолодимирівка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2163 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Мала 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2164 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам'ять Леніна», 
с. Олексіївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 
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Ф.Р-2165 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рух до комуни», 
с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2166 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Гладківка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2167 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Стаханова, 
с. Олексіївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2168 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, 
с. Першосліпушинське Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2169 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Гладківка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2170 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Чулаківка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2171 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Малі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2172 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний лан», 
с. Олексіївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2173 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Нова Збур'ївка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2174 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андре Марті, 
с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2175 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», 
с. Пам'ятне Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2176 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Шевченка», 
с. Новофедорівка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-2178 Районна санітарно-епідеміологічна станція Голопристанського 
районного відділу охорони здоров'я, м. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2180 Голопристанська середня школа № 1 Голопристанського 
районного відділу народної освіти, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 03.10.1962 

Ф.Р-2181 Чорноморський державний заповідник Академії Наук УРСР, 
м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської 
області 

переданий до 
Голопристанського 
райдержархіву, акт від 
23.10.1978 

Ф.Р-2182 Дитячі ясла № 1 Голопристанського районного відділу охорони 
здоров'я, смт Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 21.07.1982 

Ф.Р-2183 Промислова артіль «Комунар» Херсонської 
облбагатопромспілки, с. Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 20.04.1988 

Ф.Р-2186 Голопристанська районна контора «Заготскот» Херсонської 
обласної контори «Заготскот», смт Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 27.12.1982 
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Ф.Р-2188 Голопристанська заготівельна контора Голопристанської 
райспоживспілки, смт Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2189 Чайна Голопристанської районної спілки споживчих товариств 
(райспоживспілки), смт Гола Пристань Голопристанського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2190 Голопристанське сільське споживче товариство 
Голопристанської райспоживспілки, с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2191 Долматівське сільське споживче товариство Голопристанської 
райспоживспілки, с. Долматівка Голопристанського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2192 Новофедорівське сільське споживче товариство 
Голопристанської райспоживспілки, с. Новофедорівка 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2193 Новозбур'ївське сільське споживче товариство 
Голопристанської райспоживспілки, с. Нова Збур'ївка 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2194 Старозбур'ївське сільське споживче товариство 
Голопристанської райспоживспілки, с. Стара Збур'ївка 
Голопристанського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 18.03.1964 

Ф.Р-2196 Підсобне господарство курорту «Гопри», с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2195 

Ф.Р-2200 Голопристанський заготівельний бавовняний пункт Херсонської 
контори «Укрбавовнотрест», с. Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-990 

Ф.Р-2201 Бехтерська машинно-тракторна станція (МТС), с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2202 Новозбур'ївська машинно-тракторна станція (МТС), с. Нова 
Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2203 Голопристанський маслозавод Херсонського обласного тресту 
«Маслопром», смт Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 21.07.1982 

Ф.Р-2204 Голопристанська районна заготівельна контора Херсонської 
обласної контори «Заготтваринсировина», Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1984, 
акт від 14.10.1980 

Ф.Р-2205 Нафтова база Херсонського товарно-транспортного управління 
«Укрнафтопостач», смт Гола Пристань Голопристанського 
району  

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2211 Заготівельна контора Великолепетиського районного 
споживчого товариства, с. Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2218 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Петровський», 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2223 Народний слідчий 8-ї дільниці Херсонського судового округу, 
м. Берислав Бериславського району Херсонського округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-2228 Народний слідчий 7-ї дільниці Херсонського судового округу, 
с. Новосевастополь Березнегуватського району Херсонського 
округу УСРР 

приєднаний до ОАФ Р-
2222, акт від 09.06.1989 

Ф.Р-2229 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Костянтинівка Великолепетиського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2241 Великолепетиська районна контора «Заготскотовідгодівля» 
Херсонської обласної контори «Заготскотовідгодівля», 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 08.12.1982 
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Ф.Р-2242 Великолепетиська районна нафтобаза, с. Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 

переданий до 
Великолепетиського 
райдержархіву, акт від 
15.09.1964 

Ф.Р-2243 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Селянин», с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2246 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Великі 
Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2247 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», 
с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2248 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Великі 
Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2249 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2250 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Великі 
Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2251 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоні сходи», 
с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2252 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона», с. Великі 
Копані Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2254 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Культ-перемога», 
с. Козачі Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Переможна хвиля», 
с. Козачі Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2256 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. Козачі 
Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2257 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Козачі 
Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2258 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Козачі 
Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2259 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, 
с. Костогризове Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2260 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зірка», с. Костогризове 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2261 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Костогризове Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2262 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П'ятирічка», 
с. Костогризове Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 
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Ф.Р-2263 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Новоселівка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2264 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз'їзду, 
с. Нова Скадовка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2265 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Максима Горького, 
с. Підстепне Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2266 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «МОДР», с. Підстепне 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Пролетарка 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2268 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша пролетарка», 
с. Пролетарка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2269 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму», 
с. Подокалинівка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2270 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 
с. Подокалинівка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Раденськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2272 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, 
с. Раденськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2273 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Раденськ», с. Раденськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2274 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Раденськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андре Марті, 
с. Солонці Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2276 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Передовик», с. Солонці 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2277 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Солонці 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2278 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Стара 
Маячка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2279 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Стара 
Маячка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Стара Маячка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2281 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. Стара 
Маячка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 
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Ф.Р-2282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», с. Стара 
Маячка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2283 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Саги 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Саги 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Тарасівка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Тарасівка Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2287 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ленінка 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2288 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Тарасівка 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2289 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева революція», 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2290 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2291 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2292 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Цюрупи, 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2293 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна», 
смт Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-2295 Херсонська обласна контора Всесоюзного об'єднання 
«Південзаготзерно», м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066 

Ф.Р-2297 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2298 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2299 Острівське сільське споживче товариство, с. Острівське 
Великолепетиського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2300 Малолепетиське сільське споживче товариство, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

ОАФ Р-
2301 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новотроїцької сільради 
Новотроїцького району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2302 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Профінтерна, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2301, довідка від 
09.05.1963 

Ф.Р-2303 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Прогресу, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2301, довідка від 
09.05.1963 
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Ф.Р-2305 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 26-ти бакінських 
комісарів, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2301, довідка від 
09.05.1963 

Ф.Р-2306 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2301, довідка від 
09.05.1963 

Ф.Р-2307 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний маяк», 
с. Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2308 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Схід», с. Миколаївка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2309 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний орач», 
с. Миколаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2310 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Іванівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2311 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Миколаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2312 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Олександрівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2313 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Олександрівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2314 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Володимиро-Іллінка Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2315 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Володимиро-Іллінка Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2316 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андре Марті, 
с. Захарівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2301, довідка від 
09.05.1963 

Ф.Р-2317 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Вознесенка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2318 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Індустрія», с. Індустрія 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2319 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й вирішальний», 
с. Сергіївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2320 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8 Березня, с. Іванівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2321 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Свобода», с. Сергіївка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2322 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Велетень», 
с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2323 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2326, довідка від 
09.05.1963 
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Ф.Р-2324 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2325 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Горностаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2326, довідка від 
09.05.1963 

Ф.Р-2326 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Горностаївської сільради 
Новотроїцького району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2327 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз'їзду, 
с. Громівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2328 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2329 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2332 Громівське сільське споживче товариство, с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2334 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Громівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2337 Херсонський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2338 Херсонська база культтоварів Херсонської обласної спілки 
споживчих товариств (облспоживспілки), м. Херсон 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 17.09.1962 

Ф.Р-2339 Херсонська універсальна торговельна база, м. Херсон 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2340 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць», 
с. Воскресенка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2346 Тимчасова колегія по управлінню народними училищами при 
Херсонській повітовій земській управі, м. Херсон Херсонського 
повіту Херсонської губернії 

приєднаний до ф. 6, акт 
від 11.12.2003 № 42 

Ф.Р-2347 Гороженська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Горожене Херсонського повіту 
Херсонської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-2348 Новоодеський сільський виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійський депутатів, с. Нова Одеса 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-2349 Новомаячківська поштово-телеграфна контора Одеського 
поштово-телеграфного округу, с. Нова Маячка Дніпровського 
повіту Таврійської губернії 

приєднаний до ф.Р-596 

Ф.Р-2355 Миколаївський бавовноочисний завод Міністерства УРСР, 
м. Миколаїв Миколаївської області 

переданий до МОДА, акт 
від 29.10.1962 

Ф.Р-2357 55-й загін воєнізованої охорони Міністерства нафтової 
промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 20.11.1962 

Ф.Р-2363 Новоочаківський сільський виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Новоочаків Херсонського повіту Миколаївської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 

Ф.Р-2364 Кисляківський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Кисляківка 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА, акт 
від 11.10.1963 
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Ф.Р-2365 2-й полк 3-ї Миколаївської окремої бригади особливого 
призначення і всеобучу, м. Херсон Херсонського повіту 
Миколаївської губернії 

переданий до ЦДАЧА 
СРСР, акт від 30.01.1959 

Ф.Р-2370 Білокриницький заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, с. Біла Криниця 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2370, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2371 Бериславський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, м. Берислав Бериславського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2373 Високопільський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, с. Високопілля Високопільського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2374 Генічеський бавовноочисний завод Українського бавовняного 
тресту, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-990, 
акт від 27.09.1962 

Ф.Р-2375 Золото-Балківський заготівельний бавовняний пункт 
Херсонського бавовноочисного заводу, с. Золота Балка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2376 Каховський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-990, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2377 Калінінський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2378 Каїрський бавовноочисний завод Українського бавовняного 
тресту, с. Каїри Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-990, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2380 Львівський заготівельний бавовняний пункт Херсонського 
бавовноочисного заводу, с. Львове Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2381 Малогирлянський заготівельний бавовняний пункт 
Херсонського бавовноочисного заводу, с. Малі Гирла 
Нововоронцовського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1849, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2392 Херсонський гідрометеорологічний технікум Головного 
управління гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів 
СРСР, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3454, 
акт від 05.08.1970 

Ф.Р-2406 Заготівельна контора Іванівського районного споживчого 
товариства, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2409 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник», с. Дружбівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-2411 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Українець», 
с. Дружбівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-2412 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, 
с. Першотравневе Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-2414 Херсонський обласний комітет Всесоюзного добровільного 
товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Херсон 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2416, акт від 27.09.1962 

Ф.Р-2415 Херсонський обласний комітет Всесоюзного добровільного 
товариства сприяння флоту (ДТСФЛОТ), м. Херсон Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2416, акт від 27.09.1962 

Ф.Р-2426 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Березневе 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 
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Ф.Р-2428 Калінінська районна типографія Херсонського обласного 
управління у справах поліграфічної промисловості, видавництва 
і книжкової торгівлі, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2542, акт від 06.12.1989 

Ф.Р-2429 Відділ кінофікації виконавчого комітету Калінінської районної 
ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від № 

Ф.Р-2432 Калінінський районний комітет Всесоюзного добровільного 
товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2416, акт від 27.09.1962 

Ф.Р-2439 Калінінська районна контора зв'язку Херсонського обласного 
управління зв'язку, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 06.02.1984 

Ф.Р-2440 Калінінська заготівельна контора районної спілки споживчих 
товариств (райспоживспілки), с. Калінінське Калінінського 
району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 25.01.1983 

Ф.Р-2441 Калінінська районна заготівельна контора 
«Заготтваринсировина» Херсонської обласної контори 
«Заготтваринсировина», с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 18.12.1980 

Ф.Р-2445 Ощадна каса № 3251 Калінінського району, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-2446 Інспекція державного страхування Калінінського району, 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1980, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-2447 Калінінська середня школа, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2448 Хрущовська семирічна школа, с. Хрущове Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2449 Чкалівська семирічна школа, с. Чкалове Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2453 Калінінська районна лікарня Калінінського районного відділу 
охорони здоров'я, с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2423, 
акт від 14.11.1990 

Ф.Р-2459 Калінінський заготівельний пункт «Заготзерно» Херсонської 
обласної контори «Заготзерно», с. Калінінське Калінінського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 17.09.1962 

Ф.Р-2460 Львівський заготівельний пункт «Заготзерно» Херсонської 
обласної контори «Заготзерно», с. Львове Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1981 

Ф.Р-2461 Калінінська промислова артіль «Перемога» Херсонської 
обласної спілки багатопромислової кооперації, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від28.04.1988 

Ф.Р-2463 Чайна № 91 Калінінської районної спілки споживчих товариств 
(райспоживспілки), с. Калінінське Калінінського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2465 Калінінська районна державна інспекція з визначення якості 
насіння, с. Калінінське Калінінського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2466 Калінінська машинно-тракторна станція (МТС), с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2467 Львівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Львове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2480 Ворошилівське сільське споживче товариство Калінінської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Орлівський Хутір Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 
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Ф.Р-2481 Калінінське сільське споживче товариство Калінінської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 

Ф.Р-2482 Львівське сільське споживче товариство Калінінської районної 
спілки споживчих товариств (райспоживспілки), с. Львове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 

Ф.Р-2483 Новогреднівське сільське споживче товариство Калінінської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Новогреднєве Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 

Ф.Р-2484 Хрущовське сільське споживче товариство Калінінської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Хрущове Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 

Ф.Р-2485 Чкалівське сільське споживче товариство Калінінської районної 
спілки споживчих товариств (райспоживспілки), с. Чкалове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2527, акт від 22.12.1971 

Ф.Р-2486 Калінінське районне відділення Херсонської обласної контори 
Сільськогосподарського банку СРСР, с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2487 Калінінський районний магазин Калінінської районної спілки 
споживчих товариств (райспоживспілки), с. Калінінське 
Калінінського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.09.1964 

Ф.Р-2488 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Калінінської сільради 
Калінінського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2489 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Червоний Бургун Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2490 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Ворошилівка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2491 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Полтавка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2492 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільна праця», 
с. Костомарове Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2493 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVIII партз'їзду, 
с. Куйбишеве Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2494 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друг Рад», с. Розенталь 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2495 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня», с. 5-а 
дільниця Вайсбрунен Чкалівської сільради Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2496 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Куйбишеве 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2497 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Гофенталь Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2498 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
Шоломської сільради Калінінського району Херсонської області

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2499 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Зелений Гай Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 
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Ф.Р-2500 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Хрущове Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2501 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Куйбишеве Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2502 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Матросівка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2503 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Бобровий Кут Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-2504 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», 
с. Куйбишеве Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2505 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Краснолюбецьк Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2506 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Чкалове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2507 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, 
с. Дмитренка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2509 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Петрівка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2510 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Піонер» Шоломської 
сільради Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2511 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», с. Петрівка 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2512 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дмитренка, 
с. Ротендорф Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2513 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», 
Калінінської сільради, Калінінського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2488, акт від 09.10.1969 

Ф.Р-2514 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Калінінське Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2488, акт від 09.10.1969 

Ф.Р-2515 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор соціалізму», 
с. Максимівка Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2516 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. РСЧА Карло-
Марксівської сільради Калінінського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2517 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, 
с. Новогреднєве Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2518 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Львівські 
Відруби Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2519 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Своя праця», 
с. Андрієво-Костянтинівка Калінінського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 
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Ф.Р-2520 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Шолом-Алейхем Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2521 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світле життя», с. Сухий 
Ставок Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2522 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII 
партконференції, с. Фрай Лебен Калінінського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2523 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Новогреднєве Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2524 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Куйбишеве Калінінського району Херсонської області 

переданий до 
Білозерського 
райдержархіву, акт від 
23.07.1964 

Ф.Р-2526 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Чкалове 
Калінінського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2525, акт від 27.07.1999 
№ 33 

Ф.Р-2528 Магазин-склад Калінінської районної спілки споживчих 
товариств (райспоживспілки), с. Калінінське Калінінського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 03.10.1964 

Ф.Р-2529 Микільський пункт «Заготзерно» Херсонської обласної контори 
Всесоюзного об'єднання «Південзаготзерно», с. Микільське 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1980 

Ф.Р-2530 Широкобалківський пункт «Заготзерно» Херсонської обласної 
контори «Заготзерно», с. Широка Балка Херсонського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1980 

Ф.Р-2543 Новомаячківська районна контора зв'язку Херсонського 
обласного управління зв'язку, Нова Маячка Новомаячківського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-596 

Ф.Р-2547 Новомаячківська семирічна школа № 5 Новомаячківського 
районного відділу народної освіти, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2548 Новомаячківська семирічна школа Новомаячківського 
районного відділу народної освіти, с. Сергіївка 
Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 15.09.1964 

Ф.Р-2549 Новомаячківська лікарня Новомаячківського районного відділу 
охорони здоров'я, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2535, 
акт від 14.11.1990 

Ф.Р-2550 Лікарня при Каховському бавовнорадгоспі № 2 
Новомаячківського районного відділу охорони здоров'я, 
с. Кам'янка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2535, 
акт від 14.11.1990 

Ф.Р-2551 Чорнянська медична дільниця лікувально-амбулаторного 
об'єднання, с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2535, 
акт від 14.11.1990 

Ф.Р-2555 Дитячі ясла Новомаячківського районного відділу охорони 
здоров'я, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2556 Дитячі ясла бавовнорадгоспу № 2, с. Сергіївка 
Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 14.02.1984 

Ф.Р-2557 Новомаячківський районний промисловий комбінат 
Херсонського обласного управління місцевої промисловості, 
смт  

переданий в установу, 
акт від 14.11.1980 

Ф.Р-2558 Інспекція державного страхування по Новомаячківському 
району, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 24.10.1980 
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Ф.Р-2565 Заготівельна контора Новомаячківської районної спілки 
споживчих товариств (райспоживспілки), смт Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 24.10.1980 

Ф.Р-2566 Новомаячківська районна контора «Заготтваринсировина» 
Херсонської обласної контори «Заготтваринсировина», с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1984, 
акт від 09.10.1980 

Ф.Р-2568 Районний підпункт заготівлі худоби Каховської міжрайонної 
контори «Заготскот», с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 30.06.1982 

Ф.Р-2570 Новомаячківське сільське споживче товариство 
Новомаячківської районної спілки споживчих товариств 
(райспоживспілки), с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2569, акт від 11.08.1964 

Ф.Р-2571 Білоцерківське сільське споживче товариство Новомаячківської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Білоцерківка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2569, акт від 11.08.1964 

Ф.Р-2572 Новолагерське сільське споживче товариство Новомаячківської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Нові Лагері Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2573 Районний універсальний магазин (універмаг) Новомаячківської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 22.07.1982 

Ф.Р-2574 Магазин-склад будівельних матеріалів Новомаячківської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 22.07.1982 

Ф.Р-2576 Чайна Новомаячківської районної спілки споживчих товариств 
(райспоживспілки), с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2583 Новомаячківська машинно-тракторна станція (МТС) 
Херсонського обласного управління сільського господарства, 
с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2584 Чорнянська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Чорнянка 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2585 Колгоспний ринок виконавчого комітету Новомаячківської 
районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка 
Новомаячківського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.11.1964 

Ф.Р-2586 Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Дніпряни Новомаячківського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-233, 
акт від 27.01.1967 

Ф.Р-2592 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 
Новолагерської сільради Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2594 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Білоцерківка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2595 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2596 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Дніпряни 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2597 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Корсунка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 
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Ф.Р-2599 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2600 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, 
с. Дніпряни Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2601 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2602 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2603 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», с. Нові 
Лагері Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2604 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Оборона країни», 
с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2605 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2606 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам'ять Ілліча», с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2607 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2609 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2610 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «XVII партз'їзд», с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2611 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільна сила», 
с. Білоцерківка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2612 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2614 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613 

Ф.Р-2615 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
Білоцерківської сільради Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2616 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Нова 
Маячка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2617 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Нові Лагері 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2625 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Чорнянка 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2626 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 
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Ф.Р-2627 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова, 
с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2628 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2629 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сталінська 
конституція», с. Чорнянка Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2640 Сиваське відділення Державного банку СРСР, с. Сиваське 
Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2014, 
акт від 31.08.1984 

Ф.Р-2643 Виконавчий комітет Білозерської районної ради депутатів 
трудящих, с. Білозерка Білозерського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-3576 

Ф.Р-2644 Виконавчий комітет Гладківської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Гладківка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-187, 
акт від 12.07.1972 

Ф.Р-2648 Голопристанське районне правління профспілки працівників 
харчової і смакової промисловості («Харчосмак»), с. Гола 
Пристань Голопристанського району Херсонського округу 
УСРР 

приєднаний до ф.Р-618 

Ф.Р-2650 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету 
Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 30.01.1991 

Ф.Р-2651 Земельний відділ виконавчого комітету Великолепетиської 
районної ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3541, 
акт від 05.08.1970 

Ф.Р-2659 Місцевий комітет профспілки працівників МТС і земельних 
органів Новомаячківського районного відділу сільського 
господарства, с. Нова Маячка Новомаячківського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2540 

Ф.Р-2662 Виконавчий комітет Каланчацької районної ради депутатів 
трудящих, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-3226 

Ф.Р-2663 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Шотівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-2667 Скадовська районна заготівельна контора 
«Заготтваринсировина» Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Херсонській області, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1984, 
акт від 09.10.1980 

Ф.Р-2668 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету 
Скадовської районної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 06.07.1988 

Ф.Р-2669 Інспекція державного страхування по Скадовському району, 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-2678 Комунарівське сільське споживче товариство Скадовської 
районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), 
с. Птахівка Скадовського району Херсонської області 

переданий до 
Скадовського 
райдержархіву, акт від 
13.07.1964 

Ф.Р-2679 Скадовський пункт «Заготзерно» Херсонського обласного 
управління хлібопродуктів, смт Скадовськ Скадовського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 10.10.1981 

Ф.Р-2686 Верхньорогачицька районна контора Міністерства зв'язку УРСР, 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 
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Ф.Р-2688 Верхньорогачицьке районне відділення Херсонської обласної 
контори Державного банку СРСР, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2014, 
акт від 31.10.1980 

Ф.Р-2689 Центральна державна трудова ощадна каса № 7359 
Херсонського обласного управління держтрудощадкас і 
держкредиту, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-2702 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Трудовик, 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2703 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Нижній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2704 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «До соціалізму», 
с. Бабине Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2705 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, 
с. Нижній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2706 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дем'яна Бідного, 
с. Трудовик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2707 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Івана Франка, 
с. Павлівка Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2708 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2709 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Самійлівка Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2710 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2711 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2712 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2713 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Максима Горького, 
с. Нова Знаменка Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2714 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ», с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2715 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Нижній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2716 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2717 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Революція», с. Ушкалка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 
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Ф.Р-2718 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рот Фронт», 
с. Георгіївка Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2719 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона», с. Бабине 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2720 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2721 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос», 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2722 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний велетень», 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2723 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2724 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Верхній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2725 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Верхній 
Рогачик Великолепетиського району Херсонської області  

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2726 Рибальська артіль (рибколгосп) «Дружний рибалка» 
Нікопольської рибальської колгоспної спілки, с. Ушкалка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-2727 Верхньорогачицька машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2728 Ушкальська машинно-тракторна станція (МТС), с. Ушкалка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2729 Промислова артіль «Червоний гончар» Херсонської обласної 
спілки багатопромислової кооперації (облбагатопромспілки), 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-2731 Бабинське сільське споживче товариство, с. Бабине 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2730, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2732 Карайдубинське сільське споживче товариство, с. Карайдубина 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2730, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2733 Нижньорогачицьке сільське споживче товариство, с. Нижній 
Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2730, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2734 Самійлівське сільське споживче товариство, с. Самійлівка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2730, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2735 Ушкальське сільське споживче товариство, с. Ушкалка 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2730, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2736 Заготівельна контора Верхньорогачицької районної спілки 
споживчих товариств (райспоживспілки), с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 05.01.1981 

Ф.Р-2737 Верхньорогачицька районна заготівельна контора Херсонської 
обласної контори «Заготтваринсировина», с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1984, 
акт від 15.10.1980 

Ф.Р-2738 Ушкальський пункт «Заготзерно» Херсонської обласної контори 
«Заготзерно», с. Ушкалка Верхньорогачицького району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1980 
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Ф.Р-2740 Верхньорогачицька районна аптека № 34 Херсонського 
обласного аптекоуправління, с. Верхній Рогачик 
Великолепетиського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2743 Великолепетиська машинно-тракторна станція (МТС), с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2744 Рубанівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Рубанівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2745 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Українець», 
с. Катеринівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2746 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», 
с. Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2747 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2748 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Трудовик», с. Сергіївка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2749 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Воскресенка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2750 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2752 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Труд комунарів», 
с. Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-2757 Тарасо-Шевченківська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2761 Нижньосірогозький заготівельний бавовняний пункт 
Мелітопольського бавовноочисного заводу, с. Верхні Сірогози 
Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-990, 
акт від 10.08.1982 

Ф.Р-2762 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2763 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2764 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Великий шлях», 
с. Верхні Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2765 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Дем'янівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2766 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Пушкіне 
Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2767 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2768 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 
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Ф.Р-2769 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2770 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Дем'янівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2771 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива», 
с. Верхні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2772 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», 
с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2773 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Дем'янівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2774 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Косаківка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2775 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий світ», с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2776 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Догмарівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2777 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2778 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2779 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Повстанець», с. Нова 
Олександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2780 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2781 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», 
с. Нижні Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2782 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник», с. Дем'янівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2783 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Вікторівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2784 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Трудовик», с. Нова 
Олександрівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2785 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Верхні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2786 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Нова 
Миколаївка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2787 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 
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Ф.Р-2788 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний воїн», 
с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

переданий до 
Нижньосірогозького 
райдержархіву 

Ф.Р-2789 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний край», 
с. Нижні Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської 
області  

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2790 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, 
с. Анатолівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2791 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоне село», 
с. Анатолівка Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2792 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях хлібороба», 
с. Нова Олександрівка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-2793 Цюрупинський районний комітет добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2416, 
акт від 27.09.1962 

Ф.Р-2799 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Цюрупинської 
районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 03.12.1990 

Ф.Р-2803 Великоолександрівська міжрайонна заготівельна контора 
«Заготтваринсировина», с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1984, 
акт від 15.08.1980 

Ф.Р-2807 Білокриницький пункт Херсонської обласної контори 
«Заготзерно», ст. Біла Криниця Великоолександрівського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1980 

Ф.Р-2808 Інспекція державного страхування по Великоолександрівському 
району, с. Велика Олександрівка Великоолександрівського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 05.01.1981 

Ф.Р-2809 Великоолександрівська лісозахисна станція Херсонського 
обласного управління сільського господарства, 
с. Новодмитрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-2811 Новокалузька початкова школа, с. Нова Калуга 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2814 Великоолександрівське відділення Державного банку СРСР, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2014, 
акт від 12.08.1981 

Ф.Р-2816 Кар'єрська семирічна школа, с-ще Кар'єри 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2817 Великоолександрівська середня школа № 1, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2818 Новосибірська семирічна школа, с. Новосибірськ 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2819 Давидово-Брідська семирічна школа, с. Давидів Брід 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2820 Трифонівська семирічна школа, с. Трифонівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2815, акт від 15.08.1964 

Ф.Р-2823 Великоолександрівська міжрайонна контора «Заготскот» 
Херсонської обласної контори «Головзаготскот», 
с. Новопавлівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 21.01.1983 
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Ф.Р-2825 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету 
Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2137, акт від 21.08.1988 

Ф.Р-2840 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Велика 
Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-2841 Великоолександрівський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої 
промисловості, с. Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

переданий до 
Великоолександрівськог
о райдержархіву, акт від 
26.09.1962 

Ф.Р-2843 Великоолександрівська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2844 Давидово-Брідська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Давидів Брід Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2845 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету 
Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Велика Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

переданий до 
Великоолександрівськог
о райдержархіву 

Ф.Р-2848 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, 
с. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2849 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Пробудження Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2850 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», 
с. Сталінське Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2851 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2852 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новогригорівської 
сільради Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2853 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Червонопрапорної 
сільради Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2854 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Комарівка 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2855 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2856 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний гончар», 
с. Атамань Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2857 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Труд селянина», 
с. Сталінське Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2858 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», 
с. Сокологірне Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2859 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний маяк», 
с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 
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Ф.Р-2860 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Виноградний клин», 
с. Виноградний Клин Генічеського району Херсонської області  

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2861 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2862 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний труд 
хлібороба», с. Щорсівка Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2863 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне», с. Вільне 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2864 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2865 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ясна Поляна», хут. 
Ясна Поляна Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2866 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сталінської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ф.Р-2868, 
акт від 04.07.1969 

Ф.Р-2867 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Запорожець», 
с. Новоіванівка Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2868 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сталінської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2869 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Щорсівської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2870 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хвиля революції», 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2871 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Челюскіна, хут. Усть-
Азов Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2872 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона хвиля», 
с. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2873 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новогригорівської 
сільради Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2874 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», с. Нова 
Праця Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2875 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Миколаївської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2877 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичний шлях», 
с. Анатоліївка Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-2887 Партизанський пункт «Заготзерно» Херсонської обласної 
контори «Південзаготзерно», ст. Партизани Генічеського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2066, 
акт від 08.10.1980 

Ф.Р-2888 Ордена Трудового Червоного Прапора машинно-тракторна 
станція (МТС) ім. Сталіна Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 
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Ф.Р-2897 Генічеська районна лікарня Генічеського районного відділу 
охорони здоров'я, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-2899 Генічеська аптека № 42 Херсонського обласного аптечного 
управління, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2900 Генічеський морський порт Азовського державного морського 
пароплавства, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2901 Генічеська районна санітарно-протиепідемічна станція 
Херсонської обласної санепідстанції, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1954, 
акт від 08.12.1982 

Ф.Р-2903 Генічеська промислова артіль «Прогрес» Херсонської 
облпромради, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-2906 Генічеський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського обласного відділу місцевої 
промисловості, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 10.11.1980 

Ф.Р-2916 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Горностаївської 
районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-2921 Горностаївський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат), смт Горностаївка Горностаївського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 10.11.1980 

Ф.Р-2925 Підсобне господарство Управління МВС по Херсонській 
області, м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 11.09.1962 

Ф.Р-2928 Риболовецька артіль (рибколгосп) «1 Травня» Херсонської 
рибакколгоспспілки, м. Херсон Херсонської області 
(Карантинний острів) 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-2929 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», с. Чорнянка 
Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2930 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона хвиля», 
с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2613, акт від 27.04.2001 
№ 6 

Ф.Р-2941 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Любимівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 11.12.2003 
№ 41 

Ф.Р-2943 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
Каховської міської ради Каховського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2944 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2945 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2946 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 
с. Любимівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2948 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
Любимівської сільради Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2949 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Софіївка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 
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Ф.Р-2951 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Наталіївка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2952 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий хлібороб», 
с. Любимівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2954 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ», 
с. Мар'ївка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2955 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пушкіна Каховської 
міської ради Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2956 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина», 
с. Роздольне Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2957 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Змагатель», 
с. Малокаховка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-2966 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Миколаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2967 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Успенівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2968 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Сисоївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2969 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Катеринівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2970 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», 
с. Воскресенка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2971 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий світ», 
с. Новорепівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2972 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с-
ще Федорівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2973 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева революція», 
с-ще Новий Ріг Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2974 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Успенівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2967, 
акт від 13.06.1967 

Ф.Р-2975 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. Софіївка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2976 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, 
с. Володимиро-Іллінка Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2978 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний робітник», 
с. Новоукраїнка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2979 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Іванівка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 
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Ф.Р-2980 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Софіївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2981 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського 
комсомолу, с. Ольгівка Новотроїцького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-2982 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», 
с. Горностаївка Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2326, 
довідка від 09.05.1963 

Ф.Р-2987 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Кіндійка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-2988 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Кіндійка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-2989 Херсонський взуттєво-швейний комбінат, м. Херсон 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1202, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-2990 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Микільське Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-2993 Каховська машинно-тракторна станція (МТС), м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2994 Семенівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-2997 Виконавчий комітет Чорнянської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Чорнянка Новомаячківського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-225 

Ф.Р-3001 Каховський завод «Автотрактородеталь» тресту 
«Головсільмаш» Міністерства місцевої промисловості СРСР, 
м. Каховка Каховського району Херсонської області 

переданий до 
Каховського 
райдержархіву, акт від 
04.07.1964 

Ф.Р-3002 Бериславська лісозахисна станція Херсонського обласного 
управління лісового господарства, с. Зміївка Бериславського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3010, 
акт від 01.12.1980 

Ф.Р-3004 Промислова артіль «Рекорд» Херсонської обласної ради 
промислової кооперації, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-3006 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний берег», 
с. Нова Василівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3007 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, 
с. Дмитрівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3011 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтневий хлібороб», 
с. Чорноморівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3013 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Наталівка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3014 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колективна праця», 
с. Нова Василівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3015 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Шкуринівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3016 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Дмитрівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 
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Ф.Р-3017 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нова зоря», 
с. Чорноморівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3018 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях хлібороба», 
с. Чорноморівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3019 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. Нова 
Василівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3020 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3021 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, 
с. Комишанка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2942, акт від 19.08.1996 
№ 38 

Ф.Р-3022 Херсонський обласний трест сільськогосподарського 
млинарства (облмлинтрест) Головного управління 
борошномельної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-1969 

Ф.Р-3024 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Каховської 
районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 30.01.1991 

Ф.Р-3026 Каховський районний комітет добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2416, 
акт від 27.09.1962 

Ф.Р-3027 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, 
с. Новотягинка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3028 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Іванівка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3029 Херсонський комбінат м'ясної промисловості, м. Херсон 
Миколаївської області 

приєднаний до ф.Р-3630, 
акт від 21.09.1967 

Ф.Р-3036 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Скадовської 
районної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3040 Скадовський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої 
промисловості, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 03.03.1981 

Ф.Р-3045 Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Михайлівка Скадовського району Херсонської 
області  

приєднаний до ф.Р-214 

Ф.Р-3046 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської 
області  

приєднаний до ф.Р-212 

Ф.Р-3047 Виконавчий комітет Новософіївської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Новософіївка Скадовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-215, 
акт від 08.12.1970 

Ф.Р-3050 Виконавчий комітет Скадовської селищної ради депутатів 
трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської 
області  

приєднаний до ф.Р-1807, 
акт від 10.05.1969 

Ф.Р-3054 Михайлівська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3055 Новоолексіївська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 
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Ф.Р-3056 Скадовська машинно-тракторна станція (МТС), смт Скадовськ 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3057 Тарасівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Тарасівка 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3058 Чалбаська машинно-тракторна станція (МТС), с. Виноградове 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3059 Тарасівська лісозахисна станція Херсонського міжобласного 
управління лісового господарства, с. Тарасівка Скадовського 
району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-3062 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», 
с. Тарасівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3063 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Андріївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3064 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Володарського, 
с. Новософіївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3065 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п'ятирічка», 
с. Хатки Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3066 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», 
м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3067 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Круглоозерка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3068 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Жовтня», 
с. Тарасівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3069 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня», 
с. Михайлівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3070 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Улянівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3072 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Більшовик Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3073 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «21 Січня», с. Красне 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3074 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Калинівка 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3075 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 
с. Новософіївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3076 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Червонораденське Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3077 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3078 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 
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Ф.Р-3079 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», 
с. Карга Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3080 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», 
с. Малоолександрівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3081 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунарка», 
с. Кованько Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3082 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, 
с. Красне Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3083 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Михайлівської сільради 
Скадовського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3084 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Широке 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3085 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новоросійськ», 
с. Новоросійське Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3086 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», 
с. Виноградове Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3087 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, 
с. Михайлівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3088 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Петрівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3089 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня, 
с. Виноградове Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3090 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам'ять Ілліча», 
с. Лиманське Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3092 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Загорянівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3093 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П'ятирічка», 
с. Новоолексіївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях МОДРу», 
с. Мопрівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3095 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», 
с. Максимівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3096 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Петрівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3097 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «15 років Жовтня», 
с. Велика Андронівка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3098 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», 
с. Виноградове Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 
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Ф.Р-3099 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Карга 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3102 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ партз'їзду, 
с. Карга Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3103 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Іванівка 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3104 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Птахівка 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3105 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний плуг», 
с. Красне Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3107 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний трактор», 
с. Красне Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона іскра», 
с. Мудрокостогризівка Скадовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3110 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос», 
смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області  

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3112 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хвиля революції», 
с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3114 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Шевченка Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3115 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Якубенка, с. Кларівка 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3116 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам'ять Якубенка», 
с. Чалбурда Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3124 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць», 
с. Петрівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3126 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Понятівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3127 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, 
с. Загорянівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3130 Виконавчий комітет Музиківської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Музиківка Білозерського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-172 

Ф.Р-3134 Відділ охорони здоров'я Іванівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3135 Іванівська районна контора зв'язку Херсонського обласного 
управління зв'язку, с. Іванівка Іванівського району Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-3137 Іванівське районне відділення Державного банку СРСР, 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2014, 
акт від 12.08.1981 
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Ф.Р-3151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вперед», с. Андріївка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільний степ», 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3153 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3154 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Весела праця», 
с. Веселе Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3155 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п'ятирічка», 
с. Мартівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3156 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева перемога», 
с. Василівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3157 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3158 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Мирна праця», 
с. Гордіївка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3159 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прогрес», 
с. Успенівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3160 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, 
с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3162 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ІІІ Інтернаціоналу, 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3163 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світле життя», 
с. Міжлуки Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3164 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Український робітник», 
с. Український Робітник Іванівського району Херсонської 
області  

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3165 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Червоний Прапор Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3166 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний робітник», 
с. Сергіївка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3167 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», 
с. Іванівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3168 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3170 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, 
с. Дружбівка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2410, акт від 06.08.1999 
№ 36 

Ф.Р-3171 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради депутатів 
трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3742, 
акт від 05.08.1980 



 444 

Ф.Р-3173 Вавилівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вавилівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА в 
1967 р. 

Ф.Р-3175 Снігурівський волосний виконавчий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, с. Вавилівка 
Херсонського повіту Одеської губернії 

переданий до МОДА в 
1967 р. 

Ф.Р-3176 Засільський волосний військовий комісаріат, с. Засілля 
Херсонського повіту Херсонської губернії 

переданий до МОДА в 
1967 р. 

Ф.Р-3183 Бериславська машинно-тракторна станція (МТС), м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3184 Качкарівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Качкарівка 
Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3188 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Вільний рибалка» 
Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2138, 
акт від 20.04.1988 

Ф.Р-3189 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «8 Березня», м. Берислав 
Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3187, акт від 05.10.1993 
№ 186 

Ф.Р-3190 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Інтенсивник», 
м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3187, акт від 05.10.1993 
№ 186 

Ф.Р-3191 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз'їзду КПРС, 
м. Берислав Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2138, 
акт від 15.01.1988 

Ф.Р-3194 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Козацьке Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3187, акт від 05.10.1993 
№ 186 

Ф.Р-3195 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний металіст», 
с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від27.04.1993 
№ 22 

Ф.Р-3199 Маловисківський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мала 
Виска  

переданий до ДАКО, акт 
від 11.04.1984 

Ф.Р-3200 Пам'ятнянська машинно-тракторна станція (МТС), с. Пам'ятне 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3202 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вперед», 
с. Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Таврія», с. Гладківка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3204 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІІ партз'їзду, 
с. Бехтери Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
с. Долматівка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заможне життя», 
с. Великий Клин Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3207 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», 
с. Великоукраїнка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 
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Ф.Р-3209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша п'ятирічка», 
с. Велика Кардашинка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3210 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник», с. Стара 
Кардашинка Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Іванівка 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3212 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», 
с. Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3213 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Малі 
Копані Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3214 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», 
с. Бехтери Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3215 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», 
с. Малий Клин Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3216 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Бехтери 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3217 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Облої 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3219 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Дар'ївка 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3220 Херсонський обласний комітет профспілки працівників 
політпросвітніх установ, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1987 

Ф.Р-3221 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», 
с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3222 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», с. Ясна 
Поляна Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3223 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Інтенсивник», 
с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3224 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний маяк», 
с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3228 Каланчацьке районне відділення Державного банку СРСР, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2014, 
акт від 04.11.1980 

Ф.Р-3235 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Олександрівка Друга Каланчацького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3236 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
с. Гаврилівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3237 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, 
с. Олександрівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3238 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 



 446 

Ф.Р-3239 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Новокиївка 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3240 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3241 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с-
ще Максимівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3242 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Партизан», с. Каланчак 
Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3243 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спартак», с. Новокиївка 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3244 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», 
с. Новопавлівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3245 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с-
ще Веселе Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3246 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Перекоп», 
с. Олександрівка Друга Каланчацького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3248 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Халтуріна, 
с. Новокиївка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3249 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Приморський» 
Херсонської рибакколгоспспілки, с. Приморське Каланчацького 
району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3252 Чорнобаївська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Чорнобаївка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3253 Токарівська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Токарівка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3254 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Антонівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз'їзду, 
с. Антонівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3256 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільна думка», 
с. Антонівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3257 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб», 
с. Антонівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3258 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3267 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянське село», 
с. Токарівка Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3271 Дар'ївська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Токарівка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 
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Ф.Р-3272 Дар'ївська ремонтно-технічна станція (РТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Дар'ївка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3897, акт від 03.08.1984 

Ф.Р-3275 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Токарівка 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня, 
с. Садове Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Тягинка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3288 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Бойки 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3289 Нововоскресенська машинно-тракторна станція (МТС), 
с. Нововоскресенське Нововоронцовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3290 Нововоронцовська районна типографія Херсонського обласного 
відділу у справах поліграфічної промисловості, видавництв і 
книжкової торгівлі, с. Нововоронцовка Нововоронцовського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1069, 
акт від 14.05.1982 

Ф.Р-3291 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам'ять Леніна», 
с. Петропавлівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3292 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Заводівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3293 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Зелений 
Под Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3294 Редакція Херсонської обласної комсомольської газети 
«Ленінський прапор» Херсонського обкому ЛКСМ України, 
м. Херсон Херсонської  

приєднаний до ф.П-3825, 
акт від 21.05.1982 

Ф.Р-3295 Колгоспи Заводівської сільради Горностаївського району 
Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3296 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3297 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3298 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Широкий степ», 
с. Петропавлівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3299 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Юний орач», 
с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3307 Сиваський комбінат комунальних підприємств Херсонського 
обласного відділу комунального господарства, смт Сиваське 
Іванівського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-3317 Новотроїцький районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої 
промисловості, смт Новотроїцьке Новотроїцького району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 03.03.1981 
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Ф.Р-3321 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сиваської сільради 
Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3326 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сиваської сільради 
Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3329 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Попелацької сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3333 Укрупнена сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до 
комунізму», с. Попелак Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3329, 
довідка від 21.11.1968 

Ф.Р-3334 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний велетень», 
с. Велетнівка Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3338 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Одрадівської сільради 
Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3342 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Володимиро-Іллінської 
сільради Новотроїцького району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2304, акт від 24.09.2001 
№ 20 

Ф.Р-3344 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Петрівка 
Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3345 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Оборона країни», 
с. Петрівка Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3346 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Петрівської сільради 
Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3349 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П'ятирічка», 
с. Водославка Сиваського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3350 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомихайлівської 
сільради Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3354 Каланчацька районна типографія, с. Каланчак Каланчацького 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-1069, 
акт від 15.05.1982 

Ф.Р-3355 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Павлівської сільради 
Сиваського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3341, акт від 04.05.2001 
№ 7 

Ф.Р-3357 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Федорівка 
Херсонського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
1193, акт від 21.07.2003 
№ 12 

Ф.Р-3358 Штаб місцевої протиповітряної оборони Херсонської області, 
м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-988 

Ф.Р-3362 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», 
с. Симонове Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3367 Каланчацька машинно-тракторна станція (МТС), с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3368 Хорлівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Олександрівка 
Друга Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3369 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Новокиївка 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 
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Ф.Р-3370 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3371 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз'їзду, 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3372 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, 
с. Гаврилівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3373 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Макарівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3374 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40 років Жовтня», 
с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3375 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Хорли 
Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3377 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний пахар», 
с. Пам'ятник Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3379 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Макарівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3380 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», с. Бабенківка 
Друга Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3381 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Максима 
Горького Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3382 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «14-річчя Жовтня», 
с. Хорли Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3383 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», 
с. Гаврилівка Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3770 

Ф.Р-3400 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новомиколаївської 
сільради Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3401 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іванівської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3402 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Орловської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3403 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Наталинської сільради, 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3404 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Петрівської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3405 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Пригір'ївської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3406 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Костирка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 
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Ф.Р-3407 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Високопільської 
сільради Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3408 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Блакитнянської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3409 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Любомирка Високопільського району  

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3410 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Кочубеївка 
Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3411 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, 
с. Іванівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3412 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», 
с. Вознесенівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3413 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, 
с. Вознесенівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3414 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
с. Заградівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3415 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 
с. Заградівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3416 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна» 
Іванівської сільради Високопільського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3417 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Новопетрівка Високопільського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3419 Виконавчий комітет Архангельської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Архангельське Високопільського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-298 

Ф.Р-3421 Високопільська міжрайонна контора по шовківництву 
Херсонського обласного тресту по шовківництву, 
с. Високопілля Високопільського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.09.1981 

Ф.Р-3422 Високопільська районна лікарня Високопільського районного 
відділу охорони здоров'я, с. Високопілля Високопільського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3423 Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Новопетрівка Високопільського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-305 

Ф.Р-3424 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Наталинської сільради 
Високопільського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3425 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п'ятирічка», 
с. Червоноармійське Високопільського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3399, акт від 15.11.1994 
№ 71 

Ф.Р-3433 Нововоронцовський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського облмісцевпрому, 
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 14.11.1980 
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Ф.Р-3434 Нововоронцовський районний комбінат комунальних 
підприємств, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-3435 Нововоронцовська районна контора зв'язку Херсонського 
обласного управління зв'язку, смт Нововоронцовка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-3443 Риболовецька сільськогосподарська артіль (рибколгосп) 
«Заповіт Ілліча», с. Малі Гирла Нововоронцовського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3449 Гаврилівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Гаврилівка 
Нововоронцовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3453 Промислова артіль ім. Сталіна Херсонської обллісопромспілки, 
с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2131, акт від 28.04.1988 

Ф.Р-3461 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету 
Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, 
с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3465 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина», 
с. Карайдубина Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3466 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Зелена № 2 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3467 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Перекоп», 
с. Зеленівка Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3468 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П'ятирічка», 
с. Зеленівка Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3469 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, 
с. Михайлівка Верхньорогачицького району Херсонської області

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3470 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К.Маркса, 
с. Михайлівка Верхньорогачицького району Херсонської області

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3480 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3481 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», 
смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3482 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3483 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Степняк», с. Велика 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3484 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях свободи», 
с. Зелена Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3485 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. Зелена 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3486 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоне Знамено», 
с. Зелена Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 
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Ф.Р-3487 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молода Гвардія», 
с. Катеринівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3488 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молот», с. Катеринівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3489 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3490 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Восход», с. Рубанівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3492 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3493 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Мала 
Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3494 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Дмитрівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3495 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХІХ партз'їзду, 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3496 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Нові 
Олешки Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3498 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Ольгинської сільради 
Горностаївського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3499 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова, с. Тихий 
Сад Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3500 Колгосп «Більшовик», с. Козачі Лагері Горностаївського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3501 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Козачі 
Лагері Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3503 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни 
(«Парижком»), с. Князе-Григорівка Горностаївського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3505 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, 
с. Петропавлівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3506 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ партз'їзду, 
с. Князе-Григорівка Горностаївського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3525 пропущений номер  
Ф.Р-3526 пропущений номер  
Ф.Р-3527 Цюрупинський районний промисловий комбінат Херсонського 

обласного тресту промисловості товарів культурно-побутового 
призначення і господарського вжитку, м. Цюрупинськ 
Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 16.12.1980 

Ф.Р-3528 пропущений номер  
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Ф.Р-3531 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вогник», с. Зелене 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3532 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Миколаївка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3533 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз'їзду, 
с. Катеринівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3534 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Рубанівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3537 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Запоріжжя 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3550 Комбінат комунальних підприємств Верхньорогачицького 
району (райпобуткомбінат) Херсонського обласного відділу 
комунального господарства, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-3557 Громівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Громівка 
Новотроїцького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3566 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Чаплинської 
районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3578 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Білозерської 
районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3583 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Червоний 
Поділ Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3584 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батумський», 
смт Білозерка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3585 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Станіславської сільради 
Білозерського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3586 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Цюрупи 
Цюрупинської сільради Цюрупинського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-3587 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Киселівка 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3588 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Червоний Рибалка», 
с. Станіслав Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3589 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Шлях Леніна», с. Широка 
Балка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3591 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Дружба», с. Кизомис 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3592 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Червона Зірка», с. Софіївка 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3597 Киселівська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, с. Киселівка 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3612 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Костянтинівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3613 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 
Червоноблагодатненської сільради Горностаївського району 
Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 
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Ф.Р-3614 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3615 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ партз'їзду, 
с. Каїри Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3616 Риболовецька артіль (колгосп) «Шлях комунізму», с. Князе-
Григорівка Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2085, акт від 20.05.1994 
№ 20 

Ф.Р-3617 пропущений номер  
Ф.Р-3620 Комбінат комунальних підприємств Горностаївського району 

Херсонського обласного відділу комунального господарства, 
смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-3624 Каховська районна лікарня Херсонського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Каховка Каховського району Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3628 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської міської 
ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3902, 
акт від 08.02.1984 

Ф.Р-3629 Виконавчий комітет Василівської сільської ради депутатів 
трудящих, с. Василівка Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-230, 
акт від 11.04.1979 

Ф.Р-3632 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», 
с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3633 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Успенівка 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2219, акт від 23.11.1993 
№ 248 

Ф.Р-3637 Великолепетиський районний промисловий комбінат 
(райпромкомбінат) Херсонського обласного управління місцевої 
промисловості, смт Велика Лепетиха Великолепетиського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 13.12.1980 

Ф.Р-3638 Верхньорогачицька районна лікарня Верхньорогачицького 
районного відділу охорони здоров'я, с. Верхній Рогачик 
Верхньорогачицького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3639 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й вирішальний», 
с. Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3640 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», 
с. Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2701, акт від 15.11.1994 
№ 67 

Ф.Р-3646 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,  
с-ще Мала Олександрівка Великоолександрівського району 
Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3648 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина», 
с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3653 Каховська ремонтно-технічна станція (РТС), м. Каховка 
Каховського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3897, акт від 03.08.1984 

Ф.Р-3659 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія»,  
с-ще Новокам'янка Нововоронцовського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3660 Кардашинське торф'яне підприємство Херсонського обласного 
тресту «Культпобуттовари», с. Голопристанського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 28.04.1982 

Ф.Р-3661 Голопристанський завод твердопресованих плит Херсонського 
обласного відділу місцевої промисловості, смт Гола Пристань 
Голопристанського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2622, 
акт від 28.04.1982 
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Ф.Р-3669 Центральна районна лікарня Херсонського обласного відділу 
охорони здоров'я, м. Гола Пристань Голопристанського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3673 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, 
с. Нововолодимирівка Голопристанського району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
2146, акт від 26.05.1994 
№ 21 

Ф.Р-3675 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Фрунзенської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3676 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Стокопанівської 
сільради Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3677 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сталінської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3678 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Озерянської сільради 
Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3679 Фрунзенська машинно-тракторна станція (МТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства , с. Фрунзе 
Генічеського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3681 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Новоолексіївської 
селищної ради Генічеського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3682 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний інтенсивник», 
с. Козачі Лагері Цюрупинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
2253, акт від 20.07.1999 
№ 31 

Ф.Р-3696 Парк культури і відпочинку ім. В.І.Леніна Херсонського 
обласного відділу культури, м. Херсон Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2985, 
акт від 24.05.1985 

Ф.Р-3715 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, 
с. Новопетрівка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3716 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3717 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3718 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», 
с. Новоолександрівка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3719 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 Травня», 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3720 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Дем'янівка 
Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3721 Нижньосірогозький районний комбінат комунальних 
підприємств Херсонського обласного відділу комунального 
господарства, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 04.01.1981 

Ф.Р-3731 Великоолександрівський районний комбінат побутового 
обслуговування населення Херсонського обласного управління 
побутового обслуговування, смт Велика Олександрівка 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3735, 
акт від 16.02.1981 
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Ф.Р-3733 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іщенської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3734 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Чкалівської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3736 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Нова 
Кубань Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3738 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок», с. Старосілля 
Великоолександрівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3657, акт від 22.11.1993 
№ 214 

Ф.Р-3739 Цех № 6 Миколаївського підприємства «ЕРА» (МП «ЕРА»), 
м. Херсон Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 29.11.1985 

Ф.Р-3747 Комбінат побутового обслуговування Херсонського обласного 
управління побутового обслуговування, м. Нова Каховка 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2131, 
акт від 02.02.1981 

Ф.Р-3750 Новокаховський міський промисловий комбінат 
(міськпромкомбінат) Херсонського обласного управління 
місцевої промисловості, м. Нова Каховка Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 05.03.1981 

Ф.Р-3752 Новокаховський хлібозавод Херсонського обласного управління 
промисловості продтоварів, м. Нова Каховка Херсонської 
області 

переданий в установу, 
акт від 26.10.1981 

Ф.Р-3760 пропущений номер  
Ф.Р-3761 пропущений номер  
Ф.Р-3768 Скадовський районний комітет профспілки працівників 

держторгівлі і споживчої кооперації, м. Скадовськ Херсонської 
області 

приєднаний 

Ф.Р-3770 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», 
с. Гаврилівка Каланчацького Каланчацького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3247, акт від 23.07.1999 
№ 32 

Ф.Р-3771 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», 
с. Приморське Скадовського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3106, акт від 19.04.2001 
№ 5 

Ф.Р-3784 Білозерський райпромкомбінат Херсонського обласного тресту 
промисловості культурно-побутового призначення і 
господарського вжитку, смт Білозерка Білозерського району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2006, 
акт від 13.11.1980 

Ф.Р-3785 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Широкобалківської 
сільради Білозерського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3786 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Томина 
Балка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3787 Риболовецька артіль (рибколгосп) «Шлях Леніна», с. Станіслав 
Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3788 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12-річчя Жовтня», 
с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3801 Генічеська районна контора зв'язку Херсонського обласного 
управління зв'язку, м. Генічеськ Генічеського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 20.07.1981 

Ф.Р-3802 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Генічеської 
районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3808 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету 
Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ 
Генічеського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 23.08.1988 

Ф.Р-3810 пропущений номер  
Ф.Р-3813 пропущений номер  
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Ф.Р-3815 Риболовецькі артілі (рибколгоспи) Генічеського району 
Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
1668, акт від 25.11.1994 
№ 72 

Ф.Р-3819 Генічеська районна інспекція державного страхування 
Херсонського обласного управління державного страхування, 
м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-3835 Верхньорогачицький приймальний пункт Великолепетиської 
міжрайонної контори «Скотосировина», с. Верхній Рогачик 
Великолепетиського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2027, 
акт від 13.12.1982 

Ф.Р-3853 Новопавлівська машинно-тракторна станція (МТС) 
Чаплинського районного відділу сільського господарства, 
с. Павлівка Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3854 Червонополянська машинно-тракторна станція (МТС) 
Чаплинського районного відділу сільського господарства, 
с. Червона Поляна Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3596, акт від 24.08.1982 

Ф.Р-3855 Чаплинський виробничо-побутовий комбінат районної спілки 
споживчих товариств (райспоживспілки), смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3609, 
акт від 05.11.1980 

Ф.Р-3856 Чаплинська районна рада спортивних товариств і організацій, 
смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-3858 Чаплинський район електричних мереж сільського господарства 
Херсонського енергетичного експлуатаційного управління 
сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району 
Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-3860 Чаплинська районна санітарно-епідемічна станція Херсонської 
обласної санітарно-епідемічної станції, с. Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 09.11.1981 

Ф.Р-3865 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Нижні 
Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3866 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, 
с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської 
області 

приєднаний до ОАФ Р-
3867, акт від 25.05.2000 
№ 5 

Ф.Р-3872 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нововоронцовської 
селищної ради Нововоронцовського району Херсонської області 
(ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3874 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Осокорівської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3875 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Осокорівської сільради 
Нововоронцовського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3877 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Гаврилівської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3878 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Дудчанської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3879 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Шевченківської сільради 
Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3880 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Миролюбівської 
сільради Великоолександрівського району Херсонської області 
(ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3882 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нововоскресенської 
сільради Великоолександрівського району Херсонської області 
(ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 
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Ф.Р-3883 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Петропавлівської 
сільради Нововоронцовського району Херсонської області 
(ОАФ) 

приєднаний до ОАФ Р-
3881, акт від 09.04.2002 
№ 7 

Ф.Р-3884 Новотроїцький район електричних мереж Херсонського 
енергетичного експлуатаційного управління сільського 
господарства, смт Новотроїцьке Новотроїцького району 
Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3701, 
акт від 08.11.1982 

Ф.Р-3885 пропущений номер  
Ф.Р-3892 пропущений номер  
Ф.Р-3893 Горностаївська центральна районна лікарня Херсонського 

обласного відділу охорони здоров'я, смт Горностаївка 
Горностаївського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3905 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Каховської 
міської ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3909 Білозерський комбінат комунальних підприємств Херсонського 
обласного відділу комунального господарства, смт Білозерка 
Білозерського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 10.01.1981 

Ф.Р-3911 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Прапор», 
с. Надеждівка Білозерського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3590, акт від 27.04.1993 

Ф.Р-3919 Колгосп ім. комісара Бахтурова Іванівської селищної ради, 
с. Новомиколаївка Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2410 

Ф.Р-3922 Іванівська ремонтно-тракторна станція (РТС) Херсонського 
обласного управління сільського господарства, смт Іванівка 
Іванівського району Херсонської області 

приєднаний до ОАФ Р-
3897 у 1984 р. 

Ф.Р-3929 пропущений номер  
Ф.Р-3938 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету 

Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка 
Чаплинського району Херсонської області 

переданий в установу, 
акт від 27.06.1990 

Ф.Р-3942 Бериславський районний відділ охорони здоров'я Херсонського 
обласного відділу охорони здоров'я, м. Берислав Бериславського 
району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-3957 пропущений номер  
Ф.Р-3958 пропущений номер  
Ф.Р-3959 пропущений номер  
Ф.Р-3960 пропущений номер  
Ф.Р-3961 пропущений номер  
Ф.Р-3962 пропущений номер  
Ф.Р-3963 пропущений номер  
Ф.Р-3964 пропущений номер  
Ф.Р-3965 Чугунін Яків Васильович (1902-1981), доктор 

сільськогосподарських наук; Юганова Ольга Миколаївна (1902-
1981), кандидат сільськогосподарських наук 

приєднаний до ф.Р-4003, 
акт від 11.12.2003 № 40 

Ф.Р-3972 пропущений номер  
Ф.Р-3974 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Новокаховської 

міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської 
області 

приєднаний до ф.Р-2294, 
акт від 25.06.1990 

Ф.Р-4028 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Лівадія», 
м. Херсон Херсонської області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 4 

Ф.Р-4030 Колективне підприємство громадського харчування «Оксамит», 
м. Херсон Херсонської області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 5 
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Ф.Р-4031 Штаб цивільної оборони виконавчого комітету Херсонської 
обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської 
області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 6 

Ф. 4058 Асоціація морських портів України, м. Херсон Херсонської 
області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 9 

Ф. 4059 Приватна фірма "ВІС" – експорт, імпорт", м. Херсон 
Херсонської області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 10 

Ф.Р-4065 Каланчацька районна інформаційно-обчислювальна станція, 
смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області 

приєднаний до ф.Р-3227, 
акт від 16.10.2001 № 24 

Ф.Р-4072 Виробничо-торговельне об'єднання їдалень при промислових 
підприємствах Дніпровського району Херсонського обласного 
управління торгівлі, м. Херсон Херсонської області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 14 

Ф.Р-4080 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу 
№ 183 по виборах народних депутатів України в Херсонській 
області 

приєднаний до ф.Р-4071, 
акт від 11.12.2007 № 19 

Ф.Р-4081 Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу 
№ 184 по виборах народних депутатів України в Херсонській 
області 

приєднаний до ф.Р-4071, 
акт від 11.12.2007 № 20 

Ф.Р-4100 Робоча група редколегії Херсонської обласної Книги пам’яті, 
м. Херсон Херсонської області 

переданий до 
Комунальної установи 
«Трудовий архів 
м. Херсона», акт від 
09.10.2015 № 20 

 
 
 
 



 460 

ДОВІДКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ 
НА ХЕРСОНЩИНІ У ПЕРІОД ПІСЛЯ 1917 РОКУ 

Значні зміни в адміністративно-територіальному поділі Херсонщини відбулись після 1917 р. 
У березні 1918 р. ліквідована Таврійська губернія, її Дніпровський повіт увійшов до складу 
Херсонської губернії, а Мелітопольський – до Катеринославської, з 1920 р. – Олександрівської 
(перейменованої у 1921 р. у Запорізьку) губерній. 

1 червня 1919 р. декретом ВУЦВК північно-східна частина Херсонського повіту в т. ч. 
Високопільська волость була включена до складу новоствореного Криворізького повіту1. 28 січня 
1920 р. Всеукраїнський ревком прийняв постанову про поділ Херсонської губернії на Херсонську з 
центром у м. Миколаєві та Одеську2. У складі Херсонської губернії залишились повіти: 
Олександрійський, Єлисаветградський, Херсонський, Дніпровський. Херсон став повітовим містом. 
За постановою президії ВУЦВК від 15 грудня 1920 р. Херсонська губернія була перейменована в 
Миколаївську3. До 1920 р. Херсонський повіт поділявся на 66 волостей, після створення 
Миколаївського повіту (18 лютого 1920 р.) і передачі частини волостей Криворізькому повіту 
(протягом 1919-1920 рр.) у складі Херсонського повіту залишилось 34 волості. У результаті 
укрупнення волостей у 1922 р. із 34 волостей було створено 18:  

Архангельська – Архангельська, Кочубеївська; 
Бериславська – Бериславська, Козацька, Старошведська; 
Березнегуватська – Березнегуватська, Калузька; 
Великоолександрівська – Великоолександрівська, Давидо-Бродська;  
Володимирська – Володимирська, Троїцько-Сафонівська; 
Висунська – Висунська, Любомирська; 
Засільська (Бармашівська) – Засільська, Вавилівська; 
Качкарівська – Качкарівська, Дудчанська; 
Малеївська – Малеївська, Новосевастопольська; 
Галаганівська – Галаганівська, Микільська; 
Новоархангельська – Новоархангельська, Золотобалківська; 
Нововоронцовська – Нововоронцовська, Новокам’янська, Трифонівська;  
Одбідо-Василівська – Одбідо-Василівська, Сейдемінуська; 
Станіславська – Станіславська, Посад-Покровська; 
Білозерська, Музиківська, Снігурівська, Тягинська4 залишилися без змін; 
На підставі рішення ВУЦВК від 26 жовтня 1921 р. з частини волостей Дніпровського, 

Мелітопольського повітів було створено Генічеський повіт5. 
Згідно з постановою ВУЦВК від 21 жовтня 1922 р. «Про адміністративно-територіальний поділ 

УСРР» Одеська і Миколаївська губернії об’єднались в Одеську губернію, Херсонський та 
Дніпровський повіти ввійшли до складу Одеської губернії6. 

Згідно з розпорядженням Одеського губвиконкому від 17 лютого 1923 р.7 Дніпровський повіт був 
ліквідований, його територія в складі 17 волостей: Бехтерської, Благовіщенськоі, Горностаївської, 
Збур’ївської, Козачелагерської, Каланчацької, Каховської, Князегригорівської, Копанської, 
Краснянської, Новомаячківської, Олешківської, Першо-Костянтинівської, Покровської, Скадовської, 
Чалбаської, Чаплинської, м. Каховки, порту Хорли, м. Олешки (колишній центр повіту) і 
м. Скадовська стали складовою частиною Херсонського повіту8. 

У 1923 р. проведено першу реформу адміністративно-територіального поділу УСРР за єдиним 
планом. Відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р.9 ліквідований поділ на повіти і 
волості в існуючих губерніях. Одеська губернія була розділена на шість округів, в тому числі 
Херсонський з центром у м. Херсоні. До складу Херсонського округу ввійшла територія колишніх 

                                                      
1 Держархів Херсонської області, ф.Р-1887, оп. 3, од. зб. 17, арк. 17. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 2360, оп. 1, од. зб. 3, арк. 88–89. 
3 Держархів Херсонської області, ф.Р-81, оп. 1, спр. 1, арк. 39. 
4 Там само, ф.Р-881, оп. 1, од. зб. 299, арк. 23.  
5 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1921. – №  4. – С. 135. 
6 Там само, 1922. – № 4. – С.  655. 
7 Держархів Херсонської області, ф. Р-881, оп. 1, од. зб. 1, арк. 39. 
8 Там само, ф. Р-3131, оп.1, од. зб. 67, арк. 59 –593. 
9 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1923. – №  18–19. – С. 310.   
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Дніпровського і Херсонського повітів без Володимирської і Маліївської волостей. Округ складався з 
12 районів, 167 сільрад і трьох заштатних міст: Каховки, Олешок, Берислава10. Новостворені райони 
складалися з таких волостей: 

Березнегуватський – з Березнегуватської, Висунської, 
Бериславський – з Бериславської, Тягинської; 
Великоолександрівський – з Великоолександрівської, Архангельської; 
Голопристанський – зі Збур’ївської, Покровської, Бехтерської; 
Горностаївський – з Князегригорівської, Благовіщенської; 
Каховський – з Каховської, Новомаячківської; 
Качкарівський – з Качкарівської, Нововоронцовської; 
Олешківська – з Олешківської, Козачелагерської, Копанської; 
Скадовський – з Скадовської, Краснянської, Чалбаської; 
Снігурівський – з Снігурівської, Галаганівської, Засільської, Одбідо-Василівської; 
Херсонський – з Музиківської, Білозерської, Станіславської; 
Чаплинський – з Чаплинської, Каланчацької, Першо-Костянтинівської.  
Згідно з тією ж постановою на території Катеринославської губернії, куди 1 грудня 1922 р. увійшла 

територія ліквідованої Запорізької губернії, створений Мелітопольський округ, який було поділено на 
15 районів, серед них: Великолепетиський, Генічеський, Новотроїцький, Нижньосірогозький. 

На підставі рішення ІХ Всеукраїнського з’їзду рад про перехід на триступеневу систему 
управління: район–округ–центр відповідно до постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. скасований 
губернський поділ11. 

За час існування Херсонського округу в його складі відбулися деякі зміни, а саме: відповідно до 
постанови Центральної адміністративно-територіальної комісії (ЦАТК) від 3 серпня 1925 р. 
Бармашівська (Засільська), Костянтинівська, Ново-Олександрівська і Ново-Миколаївська сільради 
Снігурівського району Херсонського округу були передані Миколаївському округу; в І926 р. на 
виконання рішення ЦДТК про розширення мережі сільрад було створено 27 нових сільрад за 
рахунок розукрупнення їх у районах Херсонського округу12. В 1926 р. на території Херсонського 
округу створений Високопільський район з населених місць двох сільрад (Високопільської і 
Іванівської) Апостолівського району Криворізького округу та п’яти сільрад (Наталіївської, 
Озерівської, Пригір’ївської, Заградівської і Кочубеївської) Великоолександрівського району 
Херсонського округу13, заселених переважно німцями. У 1927 р. цей район називався Петровським, 
або ім. Петровського14. 

Згідно з рішенням президії Херсонського окрвиконкому від 8 вересня: 1926 р. створено ще один 
район з центром у с. Сейдемінусі15. До складу його ввійшли єврейські висілки, хутори і сільради 
Бериславського і Качкарівського районів. У 1927 р. Сейдемінуський район перейменовано в 
Калініндорфський. 

На увічнення пам’яті О. Д. Цюрупи Херсонський окрвиконком прийняв до виконання постанову 
ВУЦВК від 20 червня 1928 р. про перейменування міста (тоді села) Олешки в Цюрупинськ, а 
Олешківського району – в Цюрупинський16. 

У 1930 р. була проведена нова адміністративно-територіальна реформа. На підставі постанови 
ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. про ліквідацію округів встановлювалась двоступенева система 
управління: район – центр17. Херсонський округ ліквідовувався, а Херсонський сільський район 
передавався у відання Херсонської міської ради. Згідно з тією ж постановою був ліквідований 
Верхньорогачицький район з приєднанням його території до складу Великолепетиського (колишній 
Мелітопольський округ). 

Відповідно до постанови ВУЦВК від 3 лютого 1931 р. «Про реорганізацію районів» 
розформовано і приєднано до інших 119 районів Української РСР18, у т. ч. Березнегуватський – до 

                                                      
10 Держархів Херсонської області, ф. Р-1, оп. 1, од. зб. 5, арк. 62, 106. 
11 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1925. –  №  29–30. – С. 233. 
12 Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, од. зб. 125, арк. 127. 
13 Там само, ф. Р-2, оп. 6, од. зб.  72, арк. 1. 
14 Там само, ф.Р-2, оп. 1, од. зб. 458, арк. 91. 
15 Там само, ф.Р-436, од. зб. 120, арк. 144. 
16 Там само, од. зб. 219, арк. 62. 
17 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1930. –  № 23. – С. 225. В Україні було створено 503 самостійні 
адміністративні одиниці, у т. ч. Молдавська АРСР, 18 міст, що були виділені в окремі адміністративно-господарські одиниці, 484 райони. 
Вони підпорядковувалися безпосередньо центру.  

18 Зібрання законів і розпоряджень Уряду УСРР. – 1931. –  № 3. –  С. 33. 
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Снігурівського, Качкарівський – до Великоолександрівського, Горностаївський – до Каховського19. 
ІV позачергова сесія ВУЦВК ХІІ скликання 9 лютого 1932 р. прийняла постанову про створення в 

Україні п’яти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Харківської. До 
складу Одеської області входив Херсон як місто обласного підпорядкування та 8 районів: 
Бериславський, Великоолександрівській, Голопристанський, Калініндорфський, Каховський, 
Скадовський, Хорлівський (кол. Чаплинський) і Цюрупинський20. До складу Дніпропетровської 
області увійшли Великолепетиський, Генічеський, Нижньосірогозький, Новотроїцький, 
Високопільський райони. Останній у 1935 р. був перейменований у Фріц-Геккертовський район. 

Згідно з постановою Президії ВУЦВК від І7 лютого 1935 р. про розукрупнення районів на 
території Одеської області було створено 20 нових районів, у тому числі три, територія яких тепер 
входить до складу Херсонської області: Горностаївський, Нововоронцовський, Чаплинський21. 

Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 вересня 1937 р. з Одеської області виділена 
Миколаївська22, до складу якої увійшли Херсон – місто обласного підпорядкування і 11районів, 
територія яких тепер входить до складу Херсонської області, а також передано Фріц-
Геккертовський, Великолепетиський, Нижньосірогозький, Новотроїцький райони зі складу 
Дніпропетровської області. У І939 р. створюються Білозерський, Каланчацький та Херсонський 
сільський райони, а Хорлівський, Фріц-Геккертовський ліквідуються.  

10 січня 1939 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР створена Запорізька область, до 
складу якої увійшли Великолепетиський, Генічеський, Іванівський, Нижньосірогозький, 
Новотроїцький і Сиваський райони.  

Після визволення території Херсонщини від нацистських загарбників згідно з Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від 30 березня 1944 р. створена Херсонська область з районів та міст 
Миколаївської і Запорізької областей. До складу Херсонської області ввійшло 19 районів: 
Бериславський, Білозерський, Великоолександрівський, Великолепетиський, Генічеський, 
Голопристанський, Горностаївський, Іванівський, Каланчацький, Калініндорфський, Каховський, 
Нижньосірогозький, Нововоронцовський, Новотроїцький, Сиваський, Скадовський, Херсонський, 
Цюрупинський та Чаплинський23. Херсон став обласним центром. 

У 1946 р. було створено ще три райони: Високопільський, Новомаячківський та 
Верхньорогачицький24. 

Протягом 1957-1965 рр. кількість районів неодноразово змінювалася. У 1958 р. на підставі Указу 
Президії Верховної Ради УРСР від 4 червня 1958 р. про укрупнення Каховського, Бериславського і 
Великоолександрівського районів ліквідовані Калінінський (Калініндорфський) і Новомаячківський 
райони25. Наприкінці 1962 р. до складу Херсонської області входило 20 районів. 

На початку І963 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. у всіх 
областях республіки відбулося подальше укрупнення сільських районів до розмірів територій 
виробничих колгоспно-радгоспних управлінь. Всього в Україні виник 251 район. По Херсонській 
області було ліквідовано 10 районів: Верхньорогачицький, Високопільський. Горностаївський, 
Іванівський, Каланчацький, Нововоронцовський. Новотроїцький, Сиваський, Херсонський, 
Цюрупинський. Їх територія ввійшла до складу 10 укрупнених районів: Бериславського, 
Білозерського, Великолепетиського, Великоолександрівського, Генічеського, Голопристанського, 
Каховського, Нижньосірогозького, Скадовського, Чаплинського, міста Генічеськ, Цюрупинськ були 
віднесені до категорії міст обласного підпорядкування26. 

У зв’язку з об’єднанням обласних промислових і сільських рад депутатів трудящих Української 
РСР Президія Верховної Ради УРСР Указом від 4 січня 1965 р. постановила внести зміни в 
адміністративне районування і затвердила 394 райони республіки, в т. ч. по Херсонській області 
проведено розукрупнення районів – замість 10-ти районів створено 15: Бериславський, 
Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський Генічеський, Голопристанський, 
Горностаївський, Іванівський, Каховський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський; 
Новотроїцький, Скадовський, Цюрупинський, Чаплинський, містам Генічеськ, Цюрупинськ 

                                                      
19 Держархів Херсонської області,  ф. Р-734, од. зб. 22, арк. 5. 
20 Зібрання законів і розпоряджень Уряду УСРР. – 1932. – №  5. –  С. 28. 
21 Там само. – 1935. –   № 3. –  С. 12. 
22 Там само. – 1937. –  № 63. – Відділ 1. 
23 Наддніпрянська правда. – 21  травня 1944 р. 
24 Держархів Херсонської області, ф. Р-1979, оп. 5, од. зб. 287, арк. 4. 
25 Соціалістична перемога. – 8  червня 1958 р. 
26 ф. Р-1979, оп. 8, од. зб. 162, арк. 4-5, 129, 162-163, 171. 
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повернуто попередній статус27. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 
1966 року утворені Верхньорогачицький, Високопільський, Каланчацький райони28. 

Станом на серпень 2015 р. до Херсонської області входять: м. Херсон – обласний центр; Гола 
Пристань (з 2013 р.), Каховка (з 1938 р.), Нова Каховка (з 1952 р.) – міста обласного 
підпорядкування; Берислав (з 1938 р.), Генічеськ (з 1938 р.), Скадовськ (з 1961 р.), Таврійськ 
(з 1983 р.) і Цюрупинськ (з 1956 р.) – міста районного підпорядкування та 18 районів. 

 

                                                      
27 Наддніпрянська правда. – 5  січня 1965 р. 
28 Там само. – 9  грудня 1966 р. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР 

авіа-  – авіаційний  
авто- – автомобільний 
агро- – агрономічний 
агромпром – агропромисловий комбінат 
АЕС – атомна електростанція 
АН – Академія наук 
АРА – Американська адміністрація допомоги (ARA, American Relief Administration) 
АТ – акціонерне товариство 
АТП – автотранспортне підприємство 
АУ – Архівне управління 
бавовно- – бавовницький 
бавовнозавод – бавовноочисний завод 
б/д – без дати 
біо- – біологічний 
БМУ – будівельно-монтажне управління 
БТІ – бюро технічної інформації 
БУ – будівельне управління 
буд- – будівельний 
ВАТ – відкрите акціонерне товариство  
ВВВ – Велика Вітчизняна війна 
ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства 
вет- – ветеринарний 
виконком – виконавчий комітет  
виконроб – виконавець робіт 
вин- – виноробний 
військкомат – військовий комісаріат 
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) 
ВМФ – військово-морський флот 
ВНДІ – Всесоюзний науково-дослідний інститут 
ВНДІКП – Всесоюзний науково-дослідний інститут консервної промисловості  
ВПШ – Вища партійна школа 
вол- – волосний 
ВРНГ – Вища Рада народного господарства  
ВСГВ – Всесоюзна сільськогосподарська виставка 
всеобуч (рос.) – загальне обов’язкове початкове навчання 
вуз – вищий навчальний заклад 
вул. – вулиця 
ВУРПС – Всеукраїнська Центральна рада професійних спілок 
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
ВУЦК – Всеукраїнський Центральний комітет  
ВЦВК – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦРПС – Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 
ГАУ – Головне архівне управління 
ГЕС – гідроелектростанція 
гідромет- – гідрометеорологічний  
«Гідромонтаж» – трест по виготовленню і монтажу гідротехнічного обладнання 
Головбавовком СРСР – Головне управління бавовняного комітету при ВРНГ СРСР 
Головкаракуль СРСР – Головне управління каракулівницьких радгоспів СРСР 
Головконсерв СРСР – Головне управління консервної промисловості СРСР 
Головліктехпром СРСР – Головне управління по заготівлі рослинної лікарської і технічної сировини 

СРСР 
Головчорноморськбуд – Головне управління по будівництву Чорноморського Раднаргоспу 
ГПО – комплекс «Готовий до праці та оборони» 
губ- – губернський 
ДАДО – державний архів Дніпропетровської області 
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ДАЗО – державний архів Запорізької області 
ДАКО – державний архів Кіровоградської області 
ДАМО – державний архів Миколаївської області 
держ- – державний 
Держводгосп УРСР – Державний комітет УРСР по водному господарству 
Держземводгосп УРСР – Державний комітет УРСР по зрошуваному землеробству і водному 

господарству 
Держкомбуд УРСР – Державний комітет УРСР у справах будівництва 
Держкомспорт – Державний комітет у справах фізичної культури і спорту 
Держплан – Державний плановий комітет 
Держпостач УРСР – Державний комітет УРСР з матеріально-технічного постачання 
дитбудинок – дитячий будинок 
«Дніпробуд» – будівельна компанія по будівництву каскаду Дніпровських ГЕС 
ДПУ – Державне політичне управління 
драмгурток – драматичний гурток 
ДССТ – добровільне сільське спортивне товариство 
ДСТ – добровільне спортивне товариство 
ЖЕК – житлово-експлуатаційна контора 
завком – заводський комітет (профспілки) 
загот- – заготівельний 
ЗАГС – записи актів громадянського стану  
ЗАТ – закрите акціонерне товариство 
зем- – земельний 
зернотрест – трест зернових і тваринницьких радгоспів 
ЗМІ – засоби масової інформації 
ЗОДА – Запорізький обласний державний архів 
зоо- – зоологічний 
ЗОШ – загальноосвітня школа 
ім. – імені 
ін. – інші 
КНС – комітет незаможних селян 
КОДА – Кіровоградський обласний державний архів 
Комінтерн – Комуністичний інтернаціонал 
комунгосп – комунальне господарство 
коопінспілка – спілка кооперації інвалідів 
коопспілка – спілка споживчих товариств 
КП(б) України – Комуністична партія (більшовиків) України  
КПРС – Комуністична Партія Радянського Союзу  
лісгосп – лісове господарство 
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України 
«Маслопром» – трест маслоробної і молочної промисловості 
МВС – Міністерство внутрішніх справ 
мед- – медичний 
мех-  – механізований 
міжколгоспбуд – міжколгоспна будівельна організація, міжколгоспна рада з будівництва 
міжрай- – міжрайонний 
місцевком – місцевий комітет (профспілки) 
міськ- – міський 
МКК-РСІ – міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції 
м-ко – містечко 
млинтрест – трест сільськогосподарського млинарства 
м’ясотрест – трест підприємств м’ясної промисловості 
МОДА – Миколаївський обласний державний архів 
МОДР – Міжнародна організація допомоги борцям революції 
МТС – машинно-тракторна станція 
МХАТ – Московський Художній академічний театр 
НАН – Національна академія наук 
нар- – народний 
Наркомат – Народний комісаріат 
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НДІ – науково-дослідний інститут 
НК – Народний комісаріат 
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
НРУ – Народний Рух України 
ОАР – Об’єднана Арабська Республіка 
ОАФ – об'єднаний архівний фонд 
обл- – обласний 
облбудтрест – обласний сільсько-будівельний трест 
облкоопінспілка – обласна спілка кооперації інвалідів 
облпромрада – обласна рада промислової кооперації 
облпрофрада – обласна рада професійних спілок 
ОВК – окружна виборча комісія 
од. зб. – одиниця зберігання 
оп. – опис  
орг- – організаційний 
оргнабір – організований набір 
парт- – партійний 
пед- – педагогічний 
«Південелектромаш» – Південний електромашинобудівний завод 
плодоовочторг – об'єднання по заготівлі, оптовій і роздрібній торгівлі овочами, картоплею, 

фруктами 
повіт- – повітовий 
політ- – політичний 
продком – продовольчий комітет 
пром- – промисловий 
промрада – рада промислової кооперації / промислових кооперативів 
проф- – професійний 
профком – профспілковий комітет 
п/с – поштова скринька 
ПТУ – професійно-технічне училище 
р., рр. – рік, роки 
Раднаргосп – Рада економічного адміністративного району 
радгосп – радянське господарство  
радгоспвинтрест – трест виноробних радгоспів 
раднаргосп – рада народного господарства 
рай- – районний 
райміжколгоспбуд – районна міжколгоспна рада по будівництву 
РАПО – районне агропромислове об’єднання 
рац-  –  раціоналізаторський 
ревком – революційний комітет 
ред- – редакційний  
РЕУ – районне енергетичне управління 
риб- – рибоконсервний, риболовецький 
РНК – Рада Народних Комісарів 
робітком – робітничий комітет 
робкооп – робітничий кооператив 
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
РСІ – робітничо-селянська інспекція 
РСР – Радянська Соціалістична Республіка 
РСЧА – Робітничо-селянська Червона Армія 
РТС – ремонтно-технічна станція 
РУ – ремісниче училище 
с. – село 
СГЛР – профспілка сільськогосподарських і лісових робітників 
СДПУ(о) – Соціал-демократична партія України (об'єднана) 
СДСТ – студентське добровільне спортивне товариство 
сіль- – сільський 
сільгосп- – сільськогосподарський 
«Сільенерго» – енергетичне експлуатаційне управління сільського господарства 
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соц.- – соціалістичний 
«Союзрадгоспбавовна» – Управління бавовницькими радгоспами СРСР 
спец- – спеціальний 
спожив- – споживчий 
споживспілка – спілка споживчої кооперації 
СПТУ – сільське професійно-технічне училище 
СПУ – Соціалістична партія України 
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
ст. – станція 
ст. – століття 
стат- – статистичний 
судмедекспертиза – судово-медична експертиза 
теле- – телевізійний  
тех- – технічний 
ТВК – територіальна виборча комісія 
ТЕЦ – теплова електроцентраль  
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 
Укоопспілка – Центральна спілка споживчих товариств УРСР 
«Укоопхудожник» – Українська спілка кооперативних товариств художників 
Укр- – Український 
Укрбавовком – Український бавовняний комітет 
«Укрвторчормет» – Українське республіканське виробниче об’єднання по заготівлі, переробці і 

збуту вторинних чорних металів 
«Укргаз» – Українське республіканське об’єднання по газопостачанню і газифікації 
«Укрголовсільенерго» – Головне управління електрифікації сільського господарства Міністерства 

сільського господарства УРСР 
«Укрдіпродортранс» – Український інститут проектування дорожнього і транспортного 

господарства 
«Укрелеватормлинбуд» – Український республіканський будівельний трест Міністерства сільського 

будівництва УРСР  
«Укрземпроект» – Український республіканський проектний інститут по землеустрою 
«Укркнига» – Українське об'єднання книжкової торгівлі 
«Укркурортторг» – Українська республіканська контора по торгівлі в курортних місцевостях 
Укрм’ясотрест – Український республіканський трест підприємств м’ясної промисловості 
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	Справ: 40; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 40; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-3128 Виконавчий комітет Сталінської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 88; 1945-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 88; 1945-1948 рр.

	Ф.Р-3129 Виконавчий комітет Молотовської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 21; 1945-1948 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1945-1948 рр.

	Ф.Р-3131 Відділ управління Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 486; 1920-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 486; 1920-1923 рр.
	Адміністративно-організаційний підвідділ
	Інформаційно-інструкторський підвідділ
	Інформаційно-статистичний підвідділ
	Комісія з чистки радянського апарату
	Комісія з покращення побуту червоноармійців
	Іноземний відділ
	Торговельний стіл
	Підвідділ комітетів незаможних селян
	Видатково-рахунковий підвідділ
	Комісія з відділення церкви від держави
	Стіл особового складу
	Виборча комісія


	Ф.Р-3132 Народний суд Верхньорогачицького району, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 413; 1946-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 413; 1946-1950 рр.

	Ф.Р-3133 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 31; 1945-1952 рр. 
	Опис 1

	Справ: 31; 1945-1952 рр.

	Ф.Р-3136 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іванівському району, с. Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 55; 1947-1951 рр. 
	Опис 1

	Справ: 55; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-3138 Новосеменівський дитячий будинок Іванівського районного відділу народної освіти, с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 18; 1946-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 18; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-3139 Виконавчий комітет Благодатненської сільської ради депутатів трудящих, с. Благодатне Іванівського району Херсонської області
	Справ: 187; 1944-1969 рр. 
	Опис 1

	Справ: 187; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-3140 Виконавчий комітет Борисівської сільської ради депутатів трудящих, с. Борисівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 53; 1943-1944, 1946-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 53; 1943-1944, 1946-1954 рр. 

	Ф.Р-3141 Виконавчий комітет Воскресенської сільської ради депутатів трудящих, с. Воскресенка Іванівського району Херсонської області 
	Справ: 23; 1946-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 23; 1946-1954 рр.

	Ф.Р-3142 Виконавчий комітет Нововасилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 16; 1944-1950 рр. 
	Опис 1

	Справ: 16; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-3143 Виконавчий комітет Іванівської селищної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 199; 1943, 1947-1969 рр. 
	Опис 1

	Справ: 199; 1943, 1947-1969 рр.

	Ф.Р-3144 Виконавчий комітет Тимофіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Тимофіївка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 41; 1945-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 41; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3145 Виконавчий комітет Новосеменівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новосеменівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 19; 1945-1951 рр. 
	Опис 1

	Справ: 19; 1945-1951 рр.

	Ф.Р-3146 Виконавчий комітет Новофедорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новофедорівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 13; 1945-1952 рр. 
	Опис 1

	Справ: 13; 1945-1952 рр.

	Ф.Р-3147 Виконавчий комітет Новосавелівської, з 1946 р. Новодмитрівської Другої сільської ради депутатів трудящих, с. Новосавелівка, з 1946 р. Новодмитрівка Друга Іванівського району Херсонської області
	Справ: 10; 1943-1950 рр. 
	Опис 1

	Справ: 10; 1943-1950 рр.

	Ф.Р-3148 Виконавчий комітет Трохимівської сільської ради депутатів трудящих, с. Трохимівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 47; 1946-1952, 1957-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 47; 1946-1952, 1957-1961 рр. 

	Ф.Р-3149 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської ради депутатів трудящих, с. Фрунзе Іванівського району Херсонської області
	Справ: 8; 1947-1951 рр. 
	Опис 1

	Справ: 8; 1947-1951 рр.

	Ф.Р-3150 Виконавчий комітет Шотівської сільської ради депутатів трудящих, с. Шотівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 10; 1944-1946, 1948-1949 рр. 
	Опис 1

	Справ: 10; 1944-1946, 1948-1949 рр. 

	Ф.Р-3161 Виконавчий комітет Кіровської сільської ради депутатів трудящих, с. Кірове Іванівського району Херсонської області
	Справ: 41; 1945-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 41; 1945-1954 рр. 

	Ф.Р-3169 Фінансовий відділ виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 253; 1943-1962, 1965-1966 рр. 
	Опис 1

	Справ: 253; 1943-1962, 1965-1966 рр. 

	Ф.Р-3172 Економічна нарада Херсонського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 16; 1919-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1919-1923 рр. 

	Ф.Р-3174 Долгово-Шостаківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Долгове-Шостаківське Ананьївського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922-1923 рр. 

	Ф.Р-3177 Виконавчий комітет Бериславської міської ради народних депутатів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 418; 1944-1985 рр. 
	Опис 1

	Справ: 418; 1944-1985 рр. 

	Ф.Р-3178 Відділ народної освіти виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 26; 1944-1950 рр. 
	Опис 1

	Справ: 26; 1944-1950 рр. 

	Ф.Р-3179 Бериславська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 222; 1944-1967 рр. 
	Опис 1

	Справ: 222; 1944-1967 рр. 

	Ф.Р-3180 Виконавчий комітет Качкарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 225; 1945-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 225; 1945-1967 рр. 

	Ф.Р-3181 Виконавчий комітет Новорайської сільської ради депутатів трудящих, с. Новорайське Бериславського району Херсонської області
	Справ: 117, 1944-1966 рр. 
	Опис 1

	Справ: 117; 1944-1966 рр. 

	Ф.Р-3182 Бериславський машинобудівний завод Міністерства важкого енергетичного і транспортного машинобудування УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 300; 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 300; 1944-1968 рр.

	Ф.Р-3185 Виноробне радянське господарство (радгосп) ім. Леніна Управління виноробної промисловості Ради народного господарства Херсонського економічного адміністративного району, с. Козацьке Бериславського району Херсонської області
	Справ: 93; 1944-1966 рр. 
	Опис 1

	Справ: 93; 1944-1966 рр. 

	Ф.Р-3186 Радянське господарство (радгосп) «40 років Жовтня» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Раківка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 249; 1944-1965 рр. 
	Опис 1

	Справ: 67; 1944-1950 рр. 
	Опис 2

	Справ: 52; 1949-1958 рр. 
	Опис 3

	Справ: 130; 1958-1965 рр. 

	Ф.Р-3187 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Бериславського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 20; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1944-1950 рр. 
	Бериславська міська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Інтенсивний»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 8 Березня 
	Качкарівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний металіст» 
	Козацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»


	Ф.Р-3196 Економічна нарада Дніпровського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-3197 Дніпровське повітове бюро юстиції Одеського губернського прокурора, м. Олешки Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1921-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1921-1923 рр.

	Ф.Р-3198 Херсонське повітове управління по евакуації Всеукраїнської головної комісії по евакуації, м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії 
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-3218 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка Бериславського району Херсонської області
	Справ: 56, 1945-1957 рр. 
	Опис 1

	Справ: 56, 1945-1957 рр. 

	Ф.Р-3225 Херсонська обласна рада професійних спілок (облпрофрада), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3443; 1948-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 812; 1948-1966 рр.
	Опис 2

	Справ: 249; 1963-1964 рр.
	Обласна (промислова) рада профспілок
	Управління справами
	Організаційно-інструкторський відділ
	Відділ виробничої роботи і зарплати
	Культурно-побутовий відділ
	Відділ соціального страхування
	Технічна інспекція
	Документи з фізкультури і спорту
	Бухгалтерія
	Обласна (сільська) рада профспілок
	Секретаріат
	Відділ виробничої роботи і зарплати
	Культурно-побутовий відділ
	Бухгалтерія
	Опис 3

	Справ: 1247; 1953-1973 рр.
	Управління справами
	Організаційно-інструкторський (організаційно-масовий) відділ
	Юридична консультація
	Технічна інспекція
	Відділ виробничої роботи і зарплати
	Культурно-побутовий відділ (відділ культурно-масової роботи)
	Житлово-побутовий відділ
	Рада з кіно
	Відділ іноземного туризму
	Відділ соціального страхування 
	Документи з фізкультури і спорту
	Бухгалтерія
	Опис 4

	Справ: 38; 1973, 1975-1976 рр.
	Опис 5

	Справ: 1097; 1974-1986 рр.
	Загальний відділ (управління справами)
	Відділ організаційно-масової роботи
	Відділ охорони праці
	Юридична консультація
	Відділ виробничої роботи і зарплати 
	Відділ культурно-масової роботи
	Житлово-побутовий відділ
	Рада з кіно
	Відділ іноземного туризму
	Відділ соціального страхування 
	Фінансовий відділ
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-3226 Виконавчий комітет Каланчацької районної ради народних депутатів, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 812;1943-1962, 1967-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 156; 1943-1962 рр.
	Опис 2

	Справ: 18; 1967-1979 рр.
	Опис 3

	Справ: 638; 1967-1991 рр.

	Ф.Р-3227 Каланчацька районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного статистичного управління, смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 546; 1944-1962, 1967-1985 рр. 
	Опис 1

	Справ: 169; 1944-1962 рр.
	Опис 2

	Справ: 377; 1967-1985 рр.

	Ф.Р-3230 Виконавчий комітет Другоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Олександрівка Друга Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 78; 1943-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 78; 1943-1959 рр. 

	Ф.Р-3231 Виконавчий комітет Новокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 55; 1943-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 55; 1943-1547 рр. 

	Ф.Р-3232 Виконавчий комітет Старокаланчацької сільської ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 23; 1945, 1948-1954 рр. 
	Опис 1

	Справ: 23; 1945, 1948-1954 рр. 

	Ф.Р-3233 Ордена «Знак пошани» племінне вівчарське радянське господарство (радгосп) «Червоний Чабан», ст. Вадим Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 85; 1943-1953, 1956, 1958-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 85; 1943-1953, 1956, 1958-1960 рр. 

	Ф.Р-3234 Радянське господарство (радгосп) ім. Паризької комуни («Парижком») Укрсадвинтресту, с. Роздольне Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 75; 1943-1959 рр. 
	Опис 1

	Справ: 75; 1943-1959 рр.

	Ф.Р-3247 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Каланчацького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 298; 1943-1963 рр. 
	Опис 1

	Справ: 298; 1943-1963 рр. 
	Гаврилівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного 
	Другоолександрівська сільська рада 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Перекоп»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова 
	Каланчацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот»
	Макарівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий шлях»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Новокаланчацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «XVII партз’їзд»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова, з 1958 р. «40 років Жовтня»
	Новокиївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Спартак»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Халтуріна
	Новоолександрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Красіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Олексіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний селянин» 
	Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова, з 1958 р. «Приморський»
	Старокаланчацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Партизан» 
	Хорлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «14-річчя Жовтня»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна


	Ф.Р-3250 Виконавчий комітет Керменчицької, з 1946 р. Гаврилівської сільської ради депутатів трудящих, с. Керменчик Перший, з 1946 р. Гаврилівка Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 121; 1944-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 121; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-3251 Херсонське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель Міністерства лісового господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2713; 1947-1985 рр. 
	Опис 1

	Справ: 992; 1947-1966 рр.
	Опис 2

	Справ: 1198; 1951-1956, 1959, 1961-1978 рр.
	Опис 3

	Справ: 523; 1979-1985 рр. 

	Ф.Р-3259 Радгосп-завод «Винрозсадник» Херсонського спеціалізованого тресту виноробних радгоспів (Радгоспвинтресту), смт Антонівка Дніпровського району м. Херсон Херсонської області
	Справ: 448; 1944, 1946-1976 рр. 
	Опис 1

	Справ: 448; 1944, 1946-1976 рр. 

	Ф.Р-3260 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 60; 1944-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 60; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-3261 Інспектура Республіканської державної комісії з сортовипробування картоплі, овочево-баштанних культур і кормових коренеплодів по Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській і Одеській областях, м. Одеса Одеської області
	Справ: 93; 1937-1941, 1944-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 93; 1937-1941, 1944-1953 рр. 

	Ф.Р-3262 Відділ сортовипробування овочевих, баштанних культур, картоплі і кормових коренеплодів при сільськогосподарському відділі Миколаївського генералкомісаріату, м. Херсон Миколаївської області (періоду нацистської окупації)
	Справ: 3; 1942 р. 
	Опис 1

	Справ: 3; 1942 р. 

	Ф.Р-3263 Херсонський обласний сільсько-будівельний трест (облбудтрест) Херсонського обласного управління у справах сільського і колгоспного будівництва, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 35; 1946-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 35; 1946-1953 рр. 

	Ф.Р-3264 Колекція документів з історії Громадянської війни і становлення Радянської влади на Херсонщині
	Справ: 217; 1893-1899, 1902-1903, 1905-1988 рр. 
	Опис 1 Документи учасників Громадянської війни та становлення Радянської влади на Херсонщині

	Справ: 169; 1893-1988 рр.
	Опис 2 Документи об’єднань ветеранів Громадянської війни

	Справ: 24; 1956-1977 рр.
	Опис 3 Копії архівних документів і газетних матеріалів, зібрані працівниками Херсонського обласного державного архіву для підготовки збірника «Перемога Радянської влади на Херсонщині (1917-1920 рр.)»

	Справ: 12; 1917-1921 рр.
	Опис 4 Документи з історії населених пунктів Херсонської області

	Справ: 12; 1950-1971 рр.

	Ф.Р-3265 Група Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Херсонському економічному адміністративному району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 185; 1958-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 185; 1958-1962 рр. 

	Ф.Р-3266 Рада народного господарства (Раднаргосп) Херсонського економічного адміністративного району і його управління та об’єднаний місцевий комітет профспілки працівників державних установ, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 5966; 1956-1963 рр. 
	Опис 1 Рада народного господарства

	Справ: 1261; 1957-1962 рр. 
	Документи Ради народного господарства
	Канцелярія
	Техніко-економічна рада
	Планово-економічний (планово-виробничий) відділ
	Відділ праці і зарплати
	Відділ капітального будівництва
	Виробничо-технічний (технічний) відділ
	Відділ транспорту і перевезень
	Відділ сільського господарства
	Фінансовий відділ (відділ фінансів і собівартості)
	Відділ кадрів і навчальних закладів
	Центральна бухгалтерія
	Бухгалтерія
	Опис 2 Управління суднобудівної промисловості

	Справ: 277; 1957-1961 рр. 
	Секретаріат
	Виробничо-диспетчерський відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Технічний відділ
	Енерго-механічний відділ
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Опис 3 Управління машинобудівної, металургійної і хімічної промисловості

	Справ: 877; 1956-1962 рр. 
	Канцелярія
	Виробничо-диспетчерський відділ
	Технічний відділ
	Група капітального будівництва
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Група з праці, зарплати та кадрів
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Опис 4 Управління будівництва і будівельних матеріалів

	Справ: 416; 1957-1962 рр. 
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Планово-економічний відділ
	Головна бухгалтерія і фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Опис 5 Управління легкої промисловості

	Справ: 480; 1957-1961 рр. 
	Канцелярія
	Виробничо-технічний відділ
	Документи про капітальне будівництво
	Документи про винаходи та раціоналізацію
	Планово-економічний відділ
	Документи про кадри
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Опис 6 Управління промисловості будівельних матеріалів

	Справ: 442; 1956-1961 рр. 
	Планово-фінансовий (планово-економічний) відділ
	Виробничо-диспетчерський відділ
	Виробничо-технічний відділ
	Енерго-механічний відділ
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Опис 7 Управління м’ясної та молочної промисловості

	Справ: 383; 1957-1962 рр. 
	Канцелярія
	Виробничо-технічний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ головного механіка
	Відділ кадрів
	Відділ заготівлі сировини та відгодівлі
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Опис 8 Управління харчової промисловості

	Справ: 586; 1957-1961 рр. 
	Канцелярія
	Виробничо-технічний відділ
	Планово-економічний відділ
	Відділ заготівлі сільськогосподарської сировини і радгоспів
	Відділ рибної промисловості
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Відділ кадрів
	Опис 9 Управління виноробної промисловості

	Справ: 262; 1960-1962 рр. 
	Канцелярія
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ радгоспів і заготівель
	Відділ капітального будівництва і капітального ремонту
	Відділ планово-економічний і організації праці
	Документи про кадри
	Фінансово-бухгалтерський відділ 
	Опис 10 Управління автомобільного транспорту і ремонтних підприємств

	Справ: 218; 1958-1962 рр. 
	Секретаріат
	Виробничо-технічний відділ
	Плановий (планово-економічний) відділ
	Промислово-транспортний відділ
	Відділ експлуатації
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 11 Управління рибної промисловості

	Справ: 252; 1957-1959 рр. 
	Секретаріат
	Виробничо-технічний відділ
	Відділ вилову, флоту, моторно-риболовецьких станцій і риболовецьких колгоспів
	Планово-економічний відділ
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Відділ матеріальних фондів, збуту та перевезень
	Опис 12 Управління матеріально-технічного постачання і збуту

	Справ: 45; 1957-1961 рр. 
	Плановий відділ
	Відділ матеріальних балансів
	Бухгалтерсько-фінансовий відділ
	Опис 13 Об’єднаний місцевий комітет профспілки 

	Справ: 63; 1957-1962 рр. 
	Опис 14 Документи з особового складу

	Справ: 232; 1957-1963 рр. 
	Рада народного господарства
	Управління машинобудування
	Управління легкої промисловості
	Управління будівництва і будівельних матеріалів
	Управління м’ясної і м’ясомолочної промисловості
	Управління харчової промисловості
	Управління рибної промисловості
	Управління автомобільної промисловості
	Управління промисловості будівельних матеріалів
	Управління матеріально-технічного постачання і збуту
	Відділ кадрів
	Опис 15 Управління суднобудівної промисловості

	Справ: 120; 1957-1962 рр. 
	Опис 16 Рада народного господарства

	Справ: 25; 1957-1962 рр. 

	Ф.Р-3268 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 53; 1958-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 53; 1958-1961 рр. 

	Ф.Р-3269 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 12; 1946-1948, 1950-1952 рр. 
	Опис 1

	Справ: 12; 1946-1948, 1950-1952 рр. 

	Ф.Р-3270 Виконавчий комітет Загорянівської сільської ради депутатів трудящих, с. Загорянівка Херсонського району Херсонської області
	Справ: 76; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 76; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3273 Радянське господарство (радгосп) ім. Тельмана Херсонського обласного управління радгоспів, с. Микільське Херсонського району Херсонської області
	Справ: 179; 1941, 1944-1955, 1957-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 179; 1941, 1944-1955, 1957-1960 рр. 

	Ф.Р-3274 Ордена Трудового Червоного Прапора свинарське радянське господарство (радгосп) «Інгулець» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Інгулець Херсонського району Херсонської області
	Справ: 153; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 153; 1943-1960 рр. 

	Ф.Р-3276 Херсонська районна інспектура державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 167; 1945-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 167; 1945-1962 рр.

	Ф.Р-3277 Виконавчий комітет Інгулецької сільської ради депутатів трудящих, с. Інгулець Білозерського району Херсонської області
	Справ: 203; 1959-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 203; 1959-1971 рр.

	Ф.Р-3278 Фінансовий відділ виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 129; 1944-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 129; 1944-1961 рр. 

	Ф.Р-3279 Планова комісія виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 70; 1954-1962, 1965-1970 рр. 
	Опис 1

	Справ: 70; 1954-1962, 1965-1970 рр. 

	Ф.Р-3280 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 41; 1958-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 41; 1958-1961 рр. 

	Ф.Р-3281 Управління сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної ради народних депутатів, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 435; 1943-1953, 1970-1985 рр. 
	Опис 1

	Справ: 81; 1943-1953 рр. 
	Опис 2

	Справ: 354; 1970-1985 рр. 

	Ф.Р-3282 Відділ кінофікації виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 36; 1947-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 36; 1947-1953 рр. 

	Ф.Р-3283 Горностаївська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 147; 1944-1950, 1955-1959, 1965-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 147; 1944-1950, 1955-1959, 1965-1969 рр.

	Ф.Р-3284 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 102; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 32; 1944-1951 рр.
	Опис 2

	Справ: 70; 1952-1962 рр.

	Ф.Р-3287 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 60; 1950-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 60; 1950-1962 рр.

	Ф.Р-3300 Виконавчий комітет Сиваської селищної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 143; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 143; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-3301 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Петрівка Сиваського району Херсонської області
	Справ: 91; 1943-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 91; 1943-1961 рр.

	Ф.Р-3302 Виконавчий комітет Одрадівської сільської ради депутатів трудящих, с. Одрадівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 222; 1943-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 147; 1943-1963 рр.
	Опис 2

	Справ: 75; 1964-1970 рр.

	Ф.Р-3303 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка Сиваського району Херсонської області
	Справ: 94; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3304 Виконавчий комітет Попелацької сільської ради депутатів трудящих, с. Попелак Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 158; 1943-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 158; 1943-1966 рр.

	Ф.Р-3305 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Артаташ» Міністерства радгоспів УРСР, с. Привілля Сиваського району Херсонської області
	Справ: 59; 1943-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1943-1956 рр.

	Ф.Р-3306 Племінне свинарське радянське господарство (племсвинрадгосп) «Сиваський» Міністерства радгоспів УРСР, с. Жовтневе Сиваського району Херсонської області
	Справ: 73; 1943-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 73; 1943-1956 рр.

	Ф.Р-3308 Планова комісія виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 58; 1953-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 58; 1953-1962 рр.

	Ф.Р-3309 Відділ культури виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 30; 1953-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 30; 1953-1962 рр. 

	Ф.Р-3310 Відділ народної освіти виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 125; 1947-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 125; 1947-1962 рр. 

	Ф.Р-3311 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, смт Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 79; 1944-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 79; 1944-1961 рр.

	Ф.Р-3312 Управління енергетичного господарства Ради народного господарства Херсонського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 138; 1956-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 138; 1956-1960 рр.
	Відділ промислової енергетики


	Ф.Р-3313 Українська інспектура Державної комісії з сортовипробування бавовнику Міністерства бавовництва СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 46; 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1949-1953 рр.

	Ф.Р-3314 Планова комісія виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 77; 1946-1947, 1952-1962, 1965-1970 рр. 
	Опис 1

	Справ: 34; 1946-1947, 1952-1962 рр. 
	Опис 2

	Справ: 43; 1965-1970 рр. 

	Ф.Р-3315 Відділ торгівлі виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 22; 1950-1956 рр. 
	Опис 1

	Справ: 22; 1950-1956 рр. 

	Ф.Р-3316 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 202; 1946-1955, 1957-1962, 1964-1968 рр. 
	Опис 1

	Справ: 202; 1946-1955, 1957-1962, 1964-1968 рр. 

	Ф.Р-3318 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 38; 1945, 1948-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1945, 1948-1956 рр.

	Ф.Р-3319 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 41; 1945-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1945-1957 рр.

	Ф.Р-3320 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 64; 1955-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 64; 1955-1961 рр.

	Ф.Р-3322 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 391; 1944-1973 рр. 
	Опис 1

	Справ: 164; 1944-1962 рр. 
	Опис 2

	Справ: 227; 1965-1973 рр. 

	Ф.Р-3323 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутаті трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 58; 1948-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 58; 1948-1962 рр. 

	Ф.Р-3324 Новотроїцька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 264; 1943-1960, 1965-1967 рр. 
	Опис 1

	Справ: 191; 1943-1960 рр. 
	Опис 2

	Справ: 73; 1965-1967 рр. 

	Ф.Р-3325 Виконавчий комітет Асканіє-Нової селищної ради депутатів трудящих, смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 187; 1946-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 187; 1946-1970 рр.

	Ф.Р-3327 Виконавчий комітет Володимиро-Іллінської сільської ради депутатів трудящих, с. Володимиро- Іллінка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 221; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 221; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-3328 Виконавчий комітет Горностаївської, з 1962 р. Федорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Горностаївка, з 1962 р. Федорівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 159; 1946-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 159; 1946-1969 рр.

	Ф.Р-3330 Виконавчий комітет Громівської сільської ради депутатів трудящих, с. Громівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 219; 1944-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 176; 1944-1966 рр.
	Опис 2

	Справ: 43; 1967-1970 рр.

	Ф.Р-3331 Виконавчий комітет Янівської, з 1946 р. Іванівської, з 1959 р. Тавричанської сільської ради депутатів трудящих, с. Янівка, з 1946 р. Іванівка, з 1959 р. Тавричанка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 159; 1943-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 159; 1943-1967 рр.

	Ф.Р-3332 Виконавчий комітет Захарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Захарівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 29; 1945-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1945-1953 рр.

	Ф.Р-3335 Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 267; 1947-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 267; 1947-1970 рр.

	Ф.Р-3336 Виконавчий комітет Новопокровської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопокровка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 228; 1943-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 228; 1943-1971 рр.

	Ф.Р-3337 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 24; 1945-1947, 1950-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1945-1947, 1950-1954 рр.

	Ф.Р-3339 Виконавчий комітет Ольгівської сільської ради депутатів трудящих, с. Ольгівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 42; 1943-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1943-1954 рр.

	Ф.Р-3340 Виконавчий комітет Чкаловської сільської ради депутатів трудящих, с. Чкалове Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 167; 1943-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 167; 1943-1967 рр.

	Ф.Р-3341 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Сиваського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 448; 1943-1964 рр. 
	Опис 1

	Справ: 448; 1943-1964 рр. 
	Будьоннівська, з 1955 р. Павлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна 
	Новомихайлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова 
	Одрадівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий колос» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Радянська праця» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовий прогрес» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна 
	Павлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 16-річчя Жовтня 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Петрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Оборона країни» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пам’ять Ілліча» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний велетень» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до Всесвітньої революції» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе 
	Попелацька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Маяк» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського 
	Сиваська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «14 років РСЧА»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вільна праця» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтнева революція» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Паризька комуна» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Південна Україна» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Південний степ» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Трудова Україна» 
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. ХХI з’їзду КПРС 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного, з 1957 р. «Іскра» 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова, з 1950 р. ім. Ворошилова, з 1958 р. «Дружба»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка


	Ф.Р-3343 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Сиваш» Генічеського територіального виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Сивашівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 194; 1940, 1943-1970 рр. 
	Опис 1

	Справ: 1; 1940 р. 
	Опис 2

	Справ: 193; 1943-1970 рр.

	Ф.Р-3347 Радянське господарство (радгосп) «Асканійський» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Щербинівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 48; 1943-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1943-1955 рр.

	Ф.Р-3348 Радянське господарство (радгосп) ім. Фрунзе Каховського спеціалізованого тресту радгоспів зрошуваного землеробства, с. Василівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 260; 1944-1970 рр. 
	Опис 1

	Справ: 260; 1944-1970 рр. 

	Ф.Р-3351 Радянське господарство (радгосп) «Сиваський борець» Генічеського територіального виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Подове Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 385; 1943-1967 рр. 
	Опис 1

	Справ: 307; 1943-1967 рр. 
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель 

	Справ: 78; 1955-1967 рр. 

	Ф.Р-3352 Фінансовий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 240; 1944-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 240; 1944-1961 рр. 

	Ф.Р-3353 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 10; 1944-1950 рр. 
	Опис 1

	Справ: 10; 1944-1950 рр. 

	Ф.Р-3356 Плановий відділ виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 85; 1946-1951, 1953-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 85; 1946-1951, 1953-1961 рр. 

	Ф.Р-3359 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 46; 1957-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 38; 1957-1961 рр. 
	Опис 2

	Справ: 8; 1959-1960 рр. 

	Ф.Р-3360 Відділ кінофікації виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 9; 1946-1949, 1951-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 9; 1946-1949, 1951-1953 рр. 

	Ф.Р-3363 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 139; 1948-1963 рр. 
	Опис 1

	Справ: 139; 1948-1963 рр. 

	Ф.Р-3364 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 62; 1944-1955, 1957-1961 рр. 
	Опис 1

	Справ: 62; 1944-1955, 1957-1961 рр. 

	Ф.Р-3366 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 13; 1951-1953 рр. 
	Опис 1

	Справ: 13; 1951-1953 рр. 

	Ф.Р-3376 Каланчацька районна редакція газети «Червоний Перекоп», орган Каланчацького районного комітету КП(б) України і виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 29; 1945-1962 рр. 
	Опис 1

	Справ: 29; 1945-1962 рр. 

	Ф.Р-3378 Журналісти і письменники Херсонщини
	Справ: 1157; 1882-2013 рр.
	Опис 1 Білоконь Никифор Григорович (1909-1975), письменник

	Справ: 51; 1929-1975 рр.
	Опис 2 Якименко Віра Павлівна (1922), член Спілки журналістів СРСР

	Справ: 35; 1924, 1950-1999 рр.
	Опис 3 Кир’ян Павло Павлович (1904-1972), член Спілки журналістів УРСР

	Справ: 10; 1954, 1958-1968 рр.
	Опис 4 Вірлич Август Ернестович (1931), краєзнавець, журналіст

	Справ: 199; 1954-2000 рр.
	Опис 5 Автомонов Олег Іванович (1903-1981), журналіст

	Справ: 9; 1930-1968, 1970, 1974-1986 рр.
	Опис 6 Файнштейн Давид Ілліч (Ізраїлевич) (1921-2008), журналіст

	Справ: 110; 1943-1987 рр.
	Опис 8 Дрозд Алевтина Іванівна (1917-1996), поетеса, член Спілки письменників УРСР

	Справ: 4; 1939-1981 рр.
	Опис 9 Цитрон Олександр Абрамович (1945), краєзнавець, журналіст

	Справ: 119; 1973-1991 рр.
	Опис 10 Красніченко-Дар’ял Михайло Герасимович (1899), член Спілки журналістів СРСР

	Справ: 2; 1920-1979 рр.
	Опис 11 Косянчук Сергій Володимирович (1964), журналіст

	Справ: 5; 1910-1911, 1916, 1981, 1986-1989 рр.
	Опис 12 Касьянов Микола Устимович (1926), поет

	Справ: 27; 1950-1990 рр.
	Опис 13 Каляка Микола Михайлович (1929), письменник

	Справ: 10; 1948-1990 рр.
	Опис 14 Боянжу Марк Оз’ясович (1929-1995), поет

	Справ: 25; 1952-1994 рр.
	Опис 15 Шевченко Василь Никанорович (Василь Луб’янський) (1926-1998), поет, письменник, член Спілки журналістів СРСР

	Справ: 22; 1959-1994 рр.
	Опис 16 Плоткіна Ізабелла Семенівна (1928), поетеса

	Справ: 8; 1959-1989 рр.
	Опис 17 Євса Андрій Іванович (1927), перекладач, член Національної спілки письменників України

	Справ: 28; 1944-2003 рр.
	Опис 18 Кулик Валерій Павлович (1948), поет, журналіст

	Справ: 44; 1961-2001 рр.
	Опис 19 Стариков Іван Терентійович (1922-2005), письменник, Почесний громадянин м. Скадовськ

	Справ: 40; 1930-1992 рр.
	Опис 20 Дубовик Едуард Панасович (1938-1996), Заслужений журналіст УРСР

	Справ: 150; 1955-1995 рр.
	Опис 21 Цурікова Лідія Євгенівна (1922-2002), член Національної спілки журналістів України

	Справ: 45; 1916-2002 рр.
	Опис 22 Стадник Михайло Григорович (1914-1993), письменник, член Спілки журналістів України

	Справ: 24; 1936-1991 рр.
	Опис 24 Гайдай Іван Іванович (1923-2005), член НаціональнихсСпілок письменників і журналістів України

	Справ: 32, 1945-1994 рр.
	Опис 25 Василенко Микола Олександрович (1924), член Національної спілки письменників України

	Справ: 68; 1882-2002 рр.
	Опис 26 Сич Алла Яківна (1929), член Національної спілки журналістів України

	Справ: 25; 1946-2005 рр.
	Опис 27 Москаленко Віталій Афанасійович (1946), член Національної спілки журналістів України

	Справ: 47; 1913-2008 рр.
	Опис 28 Євстаф’єва Ірина Анатоліївна (1954), член Національної спілки журналістів України

	Справ: 17; 1905-2013 рр.

	Ф.Р-3384 Районна інспектура ЦСУ СРСР Високопільського району Херсонського обласного статистичного управління, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 169; 1944-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 169; 1944-1955 рр.

	Ф.Р-3385 Відділ народної освіти виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 49; 1946-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 49; 1946-1959 рр.

	Ф.Р-3386 Фінансовий відділ виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 74; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 74; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3387 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 7; 1947-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1947-1950 рр.

	Ф.Р-3388 Відділ кінофікації виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів трудящих, с. Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 10; 1946-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1946-1949 рр.

	Ф.Р-3389 Високопільська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 27; 1946-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1946-1949 рр.

	Ф.Р-3390 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Високопільської районної ради депутатів трудящих, смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 19; 1946-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1946-1959 рр.

	Ф.Р-3391 Високопільське експлуатаційне відділення «Сільенерго» Херсонської обласної контори «Сільенерго», смт Високопілля Високопільського району Херсонської області
	Справ: 10; 1958-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1958-1960 рр.

	Ф.Р-3394 Виконавчий комітет Нововознесенської сільської ради депутатів трудящих, с. Нововознесенське Високопільського району Херсонської області
	Справ: 40; 1950-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 40; 1950-1955 рр.

	Ф.Р-3395 Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Новомиколаївка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 24; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3396 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове Високопільського району Херсонської області
	Справ: 7; 1948-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1948-1949 рр.

	Ф.Р-3397 Виконавчий комітет Петрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Мала Шестірня Високопільського району Херсонської області
	Справ: 28; 1948-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1948-1952 рр.

	Ф.Р-3398 Виконавчий комітет Хрущовської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрущовка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 49; 1945-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 49; 1945-1955 рр.

	Ф.Р-3399 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Високопільського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 241; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 241; 1944-1956 рр.
	Блакитнянська сільська рада 
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Лисенка
	Високопільська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дзержинського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Заградівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна 
	Іванівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний господар», з 1947 р. ім. Ворошилова, з 1951 р. ім. Мічуріна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Кочубеївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Наталинська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Клари Цеткін
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Нововознесенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Пролетар»
	Новомиколаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна, з 1945 р. «До комуни», з 1951 р. ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»
	Новопетрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Вперед до комуни»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря до комуни»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комуни»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Орлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича, з 1950 р. «Колективіст»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Пригір’ївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Колос»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова 
	Хрущовська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова


	Ф.Р-3418 Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради депутатів трудящих, с. Кочубеївка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 9; 1945-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1945-1951 рр.

	Ф.Р-3420 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка Високопільського району Херсонської області
	Справ: 76; 1946-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 76; 1946-1957 рр.

	Ф.Р-3426 Відділ сільського і колгоспного будівництва при виконавчому комітеті Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 23; 1950-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1950-1958 рр.

	Ф.Р-3427 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 42; 1957-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1957-1960 рр.

	Ф.Р-3428 Відділ народної освіти виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 82; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 82; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-3429 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 170; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 170; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3430 Нововоронцовська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 837; 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 837; 1944-1985 рр.

	Ф.Р-3432 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Нововоронцовському району, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 29; 1944, 1947-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 29; 1944, 1947-1955 рр.

	Ф.Р-3436 Нововоронцовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 46; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3437 Житлове управління виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 490; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 490; 1944-1988 рр.

	Ф.Р-3438 Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради депутатів трудящих, с. Шевченківка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 201; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 201; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-3439 Бавовницьке радянське господарство (бавовнорадгосп) «Піонер» Херсонського обласного управління радгоспів, с. Любимівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 64; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 64; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-3441 Планова комісія виконавчого комітету Нововоронцовської районної ради депутатів трудящих, смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 16; 1955-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1955-1962 рр.

	Ф.Р-3442 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Придніпровський» Херсонського обласного тресту радгоспів, с. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 20; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3444 Нововоронцовський державний плодорозсадник Української республіканської контори «Плодорозсадник», смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 98; 1946-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 98; 1946-1960 рр.

	Ф.Р-3445 Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 45; 1953-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1952-1959 рр.

	Ф.Р-3446 Виконавчий комітет Макарівської, з 1963 р. Червоночабанської сільської ради депутатів трудящих, с. Макарівка, з 1963 р. Червоний Чабан Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 113; 1945-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 113; 1945-1963 рр.

	Ф.Р-3448 Управління харчової промисловості виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1491; 1944-1949, 1954-1985 рр.
	Опис 1 Херсонський обласний відділ харчової промисловості

	Справ: 369; 1944-1949 рр.
	Опис 2

	Справ: 1122; 1954-1985 рр.

	Ф.Р-3450 Нововоронцовський районний птахокомбінат Херсонської обласної контори інкубаторно-птахівничих станцій, с. Нововоронцовка Нововороноцовського району Херсонської області
	Справ: 13; 1949-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1949-1951 рр.

	Ф.Р-3451 Управління праці та зайнятості населення Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 912; 1950-2000 рр.
	Опис 1

	Справ: 912; 1950-2000 рр.

	Ф.Р-3452 Промислова артіль інвалідів ім. Леніна Херсонської обласної ради промислової кооперації, с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської області
	Справ: 67; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 67; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-3454 Херсонський гідрометеорологічний технікум Головного управління гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 428; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 424; 1944-1983 рр.
	Опис 2

	Справ: 4; 1944, 1947 рр.

	Ф.Р-3455 Лекційне бюро Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 66; 1944-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 66; 1944-1956 рр.

	Ф.Р-3456 Херсонський міськрайонний комітет профспілки сільськогосподарських і лісових робітників (СГЛР), м. Херсон УСРР
	Справ: 5; 1930-1931 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1930-1931 рр.

	Ф.Р-3457 Херсонський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 558; 1957-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 491; 1957-1962, 1965-1985 рр.
	Опис 2

	Справ: 67; 1963-1964 рр.

	Ф.Р-3458 Планова комісія виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 219; 1950-1962, 1967-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 219; 1950-1962, 1967-1972 рр.

	Ф.Р-3459 Відділ культури виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 107; 1953-1962, 1967-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 107; 1953-1962, 1967-1972 рр.

	Ф.Р-3460 Фогель Наум Давидович (1908-1980), лікар-невропатолог, письменник, член Спілки письменників УРСР
	Справ: 186; 1947-1981 рр.
	Опис 1

	Справ: 186; 1947-1981 рр.

	Ф.Р-3462 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 37; 1946-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1946-1958 рр.

	Ф.Р-3464 Виконавчий комітет Зеленівської № 2 сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене № 2 Великолепетиського району Херсонської області(
	Справ: 179; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 179; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-3471 Фінансовий відділ виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 693; 1944-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 127; 1944-1953 рр.
	Опис 2

	Справ: 566; 1949-1968 рр.

	Ф.Р-3472 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 51; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 51; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-3473 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 42; 1944-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1944-1957 рр.

	Ф.Р-3474 Виконавчий комітет Рубанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 202; 1943-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 202; 1943-1964 рр.

	Ф.Р-3475 Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради депутатів трудящих, с. Катеринівка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 162; 1946-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 162; 1946-1966 рр.

	Ф.Р-3476 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костянтинівка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 33; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 33; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3477 Виконавчий комітет Острівської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 59; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3478 Виконавчий комітет Дніпрянської сільської ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 65; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 65; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3479 Виконавчий комітет Зеленівської сільської ради депутатів трудящих, с. Зелене Великолепетиського району Херсонської області(
	Справ: 62; 1944-1954 рр.
	Опис1

	Справ: 62; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3497 Письмові роботи учнів шкіл Херсонської області на тему «Що я пережив під час окупації»
	Справ: 37; 1943-1945 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1943-1945 рр.

	Ф.Р-3502 Херсонський обласний державний трест по шовківництву Управління шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 381; 1946-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 381; 1946-1982 рр.

	Ф.Р-3504 Херсонське морське агентство «Інфлот» Міністерства морського флоту СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 264; 1948-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 264; 1948-1964 рр.

	Ф.Р-3507 Виконавчий комітет Подокалинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Подокалинівка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 120; 1944-1947, 1954-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 120; 1944-1947, 1954-1963 рр.

	Ф.Р-3508 Виконавчий комітет Сагівської сільської ради депутатів трудящих, с. Саги Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 48; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3509 Виконавчий комітет Новоскадовської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоселівка Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 24; 1946-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1946-1954 рр.

	Ф.Р-3510 Виконавчий комітет Пролетарської сільської ради депутатів трудящих, с. Пролетарка Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 30; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3511 4-е ткацьке виробництво Херсонського бавовняного комбінату Ради народного господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 161; 1944-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 161; 1944-1963 рр.

	Ф.Р-3512 Херсонське виробниче бавовняне об’єднання Державного комітету легкої та текстильної промисловості України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2828; 1951-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 915; 1951-1962 рр.
	Опис 2 Профспілковий комітет

	Справ: 620; 1954-1995 рр.
	Опис 3 Професійне училище

	Справ: 166; 1955-1986 рр.
	Опис 4

	Справ: 291; 1973-1977 рр.
	Опис 5

	Справ: 836; 1978-1995 рр.

	Ф.Р-3513 Відділ культури виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих і Будинок культури, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 36; 1953-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 36; 1953-1962 рр.

	Ф.Р-3514 Відділ кінофікації виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 28; 1944-1946, 1948-1952, 1954-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1944-1946, 1948-1952, 1954-1955 рр. 

	Ф.Р-3515 Відділ по будівництву у колгоспах виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 87; 1945-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 87; 1945-1958 рр.

	Ф.Р-3516 Планова комісія виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 35; 1950, 1954-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1950, 1954-1962 рр.

	Ф.Р-3517 Орендне підприємство управління будівництва зрошувальних систем «Укрводбуд» Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1685; 1950-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 1023; 1950-1975 рр.
	Опис 2 Будівельний комітет профспілки

	Справ: 69; 1953-1954 рр.
	Опис 3

	Справ: 593; 1975-1994 рр.

	Ф.Р-3518 Колекція документів про розвиток народного господарства Великолепетиського, Генічеського, Іванівського, Новотроїцького, Сиваського районів за 1938-1941 роки
	Справ: 17; 1938-1941 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1938-1941 рр.

	Ф.Р-3519 Апарат головного контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 231; 1946-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 231; 1946-1980 рр.

	Ф.Р-3520 Херсонський об’єднаний загін воєнізованої охорони Ради народного господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 17; 1963-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1963-1965 рр.

	Ф.Р-3521 Каланчацька середня школа № 1, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 30; 1944-1947, 1949-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1944-1947, 1949-1950 рр.

	Ф.Р-3522 Відділ культури виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 64; 1953-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 64; 1953-1969 рр.

	Ф.Р-3523 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 96; 1944-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 96; 1944-1963 рр.

	Ф.Р-3524 Інспектура ЦСУ СРСР Цюрупинського району Херсонського обласного статистичного управління, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 253; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 253; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3529 Херсонський ордена Трудового Червоного Прапора судномеханічний технікум ім. адмірала Ушакова Управління кадрів і навчальних закладів Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 546; 1946-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 564; 1946-1984 рр.

	Ф.Р-3530 Державний інспектор з визначення врожайності Цюрупинського міжрайону при Державному плановому комітеті СРСР, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 76; 1947-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 76; 1947-1952 рр.

	Ф.Р-3535 Новотроїцьке районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 81; 1961-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 81; 1961-1973 рр.

	Ф.Р-3536 Плахтін Іван Олексійович (Максим Голка) (1907-1985), письменник
	Справ: 44; 1932, 1937-1938, 1940-1942, 1945-1947, 1950, 1954-1955, 1958-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1932, 1937-1938, 1940-1942, 1945-1947, 1950, 1954-1955, 1958-1968 рр.

	Ф.Р-3538 Херсонська студія телебачення Державного комітету з радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 347; 1959-1979 рр.
	Опис 1

	Справ: 347; 1959-1979 рр.

	Ф.Р-3540 Відділ кінофікації виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 31; 1948-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1948-1953 рр.

	Ф.Р-3541 Управління сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, с. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 650; 1931, 1935, 1938-1941, 1944-1953, 1970-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1931, 1935, 1938-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 310; 1944-1953 рр.
	Опис 3

	Справ: 294; 1970-1982 рр.

	Ф.Р-3542 Великолепетиська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 15; 1956-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1956-1963 рр.

	Ф.Р-3543 Великолепетиське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 11; 1961-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1961-1963 рр.

	Ф.Р-3544 Великолепетиське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 8 Херсонського обласного управління трудових ресурсів, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 147; 1945, 1947-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 147; 1945, 1947-1964 рр.

	Ф.Р-3546 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 71; 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 71; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-3548 Верхньорогачицька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 14; 1956-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1956-1962 рр.

	Ф.Р-3549 Верхньорогачицьке районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 7; 1961-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1961-1962 рр.

	Ф.Р-3551 Управління сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 75; 1943-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1943-1954 рр.

	Ф.Р-3552 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, с. Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 62; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 62; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-3553 Інспектура ЦСУ СРСР Сиваського району Херсонського обласного статистичного управління, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 87; 1943, 1945-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 87; 1943, 1945-1961 рр.

	Ф.Р-3555 Відділ кінофікації виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 21; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-3556 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Сиваському району, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 18; 1943-1948, 1951-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1943-1948, 1951-1952 рр.

	Ф.Р-3558 Відділ бавовництва виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 37; 1950-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1950-1953 рр.

	Ф.Р-3559 Виконавчий комітет Новорепівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новорепівка Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 101; 1949-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 101; 1949-1959 рр.

	Ф.Р-3560 Новотроїцька районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 128; 1955-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 128; 1955-1973 рр.

	Ф.Р-3561 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 133; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 133; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-3562 Планова комісія виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 54; 1954-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1954-1970 рр.

	Ф.Р-3563 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 88; 1944-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 88; 1944-1966 рр.

	Ф.Р-3565 Чаплинська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 1208; 1943-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 1208; 1943-1983 рр.

	Ф.Р-3567 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чаплинському району, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 14; 1944-1950 рр.
	Опис 1

	Справ: 14; 1944-1950 рр.

	Ф.Р-3568 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 47; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3569 Відділ бавовництва виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 21; 1950-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1950-1953 рр.

	Ф.Р-3571 Виконавчий комітет Григорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Григорівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 234; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 234; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-3572 Виконавчий комітет Павлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Павлівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 82; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 82; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-3573 Виконавчий комітет Першокостянтинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Першокостянтинівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 61; 1945-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 61; 1945-1954 рр.

	Ф.Р-3574 Виконавчий комітет Іванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Іванівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 16; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-3575 Херсонські художньо-виробничі майстерні Художнього фонду УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 240; 1950-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 240; 1950-1983 рр.

	Ф.Р-3576 Виконавчий комітет Білозерської районної ради народних депутатів, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 1190; 1944-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 1140; 1944-1990 рр.
	Опис 2

	Справ: 50; 1944-1964, 1966-1989, 1991 рр.

	Ф.Р-3577 Планова комісія виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 184; 1945-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 184; 1945-1969 рр. 

	Ф.Р-3579 Білозерська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного статистичного управління, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 724; 1944-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 724; 1944-1982 рр.

	Ф.Р-3580 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 97; 1945-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 97; 1945-1969 рр.

	Ф.Р-3581 Білозерська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 409; 1944-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 409; 1944-1972 рр.

	Ф.Р-3582 Херсонське елітне господарство овочевих культур Всесоюзного науково-дослідного інституту консервної промисловості (ВНДІКП), с. Комишани Білозерського району Херсонської області
	Справ: 45; 1949-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1949-1965 рр.

	Ф.Р-3590 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Білозерського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 425; 1931-1936, 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 425; 1931-1936, 1944-1969 рр.
	Білозерська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного, з 1957 р. «Батумський»
	Микільська, з 1958 р. Дар’ївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна, з 1962 р. «Росія»
	Загорянівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Мічуріна
	Киселівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Кізомиська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дружба»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прогрес»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Комишанська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова, з 1951 р. ім. Хрущова, з 1958 р. «Заповіт Ілліча»
	Музиківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Надеждівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний прапор»
	Олександрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XIV партз’їзду
	Станіславська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний рибалка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVІІІ партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Токарівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Цареводарська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Чорнобаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Маяк»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Широкобалківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Прибій»
	Сільгоспартіль (колгосп) «П’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний лиман», з 1956 р. «Шлях Леніна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Паризької комуни
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шмідта


	Ф.Р-3593 Радянське господарство (радгосп) «Городній Велетень» Херсонського консервного комбінату, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 122; 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 122; 1944-1965 рр.

	Ф.Р-3594 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Білозерський» Херсонського виноробного тресту, с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області
	Справ: 341; 1949-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1949-1954 рр.
	Опис 2 

	Справ: 279; 1955-1968 рр.
	Опис 3 Профспілковий комітет

	Справ: 18; 1964-1968 рр.

	Ф.Р-3595 Білозерське розсадницьке радянське господарство (розсадникорадгосп) Українського республіканського тресту «Укрплодовинрозсадник», с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області
	Справ: 82; 1946-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 82; 1946-1961 рр.

	Ф.Р-3596 Машинно-тракторні станції (МТС) Херсонського обласного управління сільського господарства (ОАФ)
	Справ: 1432; 1933-1941, 1943-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 13; 1933-1941 рр.
	Опис 2

	Справ: 1169; 1943-1958 рр.
	Опис 3 Документи з особового складу

	Справ: 250; 1943-1957 рр.

	Ф.Р-3598 Херсонське обласне управління професійно-технічної освіти Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2096; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 1132; 1944-1976 рр.
	Опис 2

	Справ: 28; 1956-1976 рр.
	Опис 3

	Справ: 936; 1976-1988 рр.

	Ф.Р-3599 Херсонська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (МКК-РСІ), м. Херсон Одеської області
	Справ: 426; 1930-1934 рр.
	Опис 1

	Справ: 426; 1930-1934 рр.

	Ф.Р-3600 Херсонський обласний комітет профспілки працівників харчової промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 868; 1950-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 868; 1950-1985 рр.

	Ф.Р-3601 Херсонська обласна організація товариства «Знання» України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1132; 1948-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 279; 1948-1963 рр.
	Опис 2

	Справ: 853; 1969-1995 рр.

	Ф.Р-3602 Херсонський філіал Українського республіканського проектно-вишукувального інституту «Укрколгосппроект», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 310; 1960-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 310; 1960-1984 рр.

	Ф.Р-3603 Херсонська вечірня музична школа Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 125; 1946-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 125; 1946-1963 рр.

	Ф.Р-3604 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Промислове підприємство «Херсонзалізобетон», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 575; 1949-2004 рр.
	Опис 1

	Справ: 541; 1949-1993 рр.
	Опис 2

	Справ: 34; 1994-2004 рр.

	Ф.Р-3605 Херсонське обласне об’єднання «Сільгосптехніка» Українського республіканського об’єднання «Сільгосптехніка», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1831; 1961-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 951; 1961-1967 рр.
	Опис 2

	Справ: 880; 1968-1984 рр.

	Ф.Р-3606 Херсонське обласне агентство «Союздрук» Херсонського обласного виробничо-технічного управління зв’язку, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 35; 1970-1975 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1970-1975 рр.

	Ф.Р-3607 Херсонське державне музичне училище Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 494; 1945-1992 рр.
	Опис 1

	Справ: 494; 1945-1992 рр.

	Ф.Р-3608 Чаплинський маслосирзавод Херсонського обласного управління молочної промисловості, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 149; 1960-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 149; 1960-1970 рр.

	Ф.Р-3609 Чаплинська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 142; 1945-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 142; 1945-1968 рр.

	Ф.Р-3610 Червонополянське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Херсонського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, с. Андріївка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 260; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 260; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-3611 Херсонська психоневрологічна лікарня Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 422; 1944-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 422; 1944-1988 рр.

	Ф.Р-3618 Горностаївська районна інформаційно-обчислювальна станція Херсонського обласного статистичного управління, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 325; 1944-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 325; 1944-1974 рр.

	Ф.Р-3619 Братолюбівський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», с. Братолюбівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 92; 1958-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 92; 1958-1964 рр.

	Ф.Р-3621 Планова комісія виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 99; 1952-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 99; 1952-1965 рр.

	Ф.Р-3622 Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 128; 1951-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 128; 1951-1966 рр.

	Ф.Р-3623 Відділ культури виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 106; 1953-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 106; 1953-1964 рр.

	Ф.Р-3625 Виконавчий комітет Семенівської сільської ради депутатів трудящих, с. Семенівка Каховського району Херсонської області
	Справ: 225; 1954-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 225; 1954-1974 рр.

	Ф.Р-3626 Зернове радянське господарство (зернорадгосп) «Новомаячківський» Херсонського обласного управління радгоспів, смт Нова Маячка Каховського району Херсонської області
	Справ: 63; 1957-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 63; 1957-1961 рр.

	Ф.Р-3627 Новомаячківська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), смт Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 5; 1956-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 5; 1956-1958 рр.

	Ф.Р-3630 Херсонський м’ясокомбінат Ради народного господарства Херсонського економічного адміністративного району, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 173; 1937, 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 173; 1937, 1944-1962 рр.

	Ф.Р-3631 Херсонський обласний онкологічний диспансер Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 282; 1951-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 282; 1951-1989 рр.

	Ф.Р-3634 Херсонське культурно-просвітнє училище Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 493; 1944-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 493; 1944-1987 рр.

	Ф.Р-3635 Планова комісія виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 123; 1953-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 123; 1953-1964 рр.

	Ф.Р-3636 Великолепетиський маслоробний завод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 41; 1959-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1959-1964 рр.

	Ф.Р-3641 Херсонська обласна рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного Ордена Леніна товариства «Динамо», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 598; 1944-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 598; 1944-1984 рр.

	Ф.Р-3642 Херсонський технічний центр телебачення і радіомовлення Української державної телерадіомовної компанії, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 241; 1956-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 85; 1956-1964 рр.
	Опис 2

	Справ: 147; 1969-1991 рр.
	Опис 3

	Справ: 9; 1992-1994 рр.

	Ф.Р-3643 Великолепетиське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Українського республіканського тресту садових та виноробних підприємств (Укрсадвинтресту), смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 54; 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1944-1965 рр.

	Ф.Р-3645 Херсонське обласне відділення Музичного товариства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 115; 1961-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 115; 1961-1985 рр.

	Ф.Р-3647 Херсонське обласне відділення Педагогічного товариства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 131; 1959-1969, 1972-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 131; 1959-1969, 1972-1984 рр.

	Ф.Р-3649 Колекція документів про проведення свят і урочистостей, присвячених ювілейним і пам’ятним датам в області
	Справ: 24; 1965-1969, 1989-2003 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1965-1969, 1989-2003 рр.

	Ф.Р-3650 Куліш Леонід Пилипович (1924-2002), поет, член Національної спілки письменників України
	Справ: 209; 1935-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 209; 1935-1995 рр.

	Ф.Р-3651 Виконавчий комітет Новогригорівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 103; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 103; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-3652 Орендне підприємство «Херсонкнига», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 338; 1946-1966, 1968-1996 рр.
	Опис 1

	Справ: 338; 1946-1966, 1968-1996 рр.

	Ф.Р-3654 Ольховий Микола Степанович (1908), партійний працівник
	Справ: 48; 1920-2001 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1920-2001 рр.

	Ф.Р-3655 Херсонський краєзнавчий музей, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 223; 1937-1941, 1946-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 223; 1937-1941, 1946-1971 рр.

	Ф.Р-3656 Приморський міжобласний спеціалізований трест «Приморськсільелектромережбуд» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1066; 1965-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 1022; 1965-1982 рр.
	Опис 2

	Справ: 44; 1983 р.

	Ф.Р-3657 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Великоолександрівського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 157; 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 157; 1944-1965 рр.
	Великоолександрівська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Жовтневий»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Іщенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Горького
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Калінінська селищна рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний Жовтень»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ілліча
	Малоолександрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Новогреднівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка
	Новодмитрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Світанок»
	Новокам’янська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Росія»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комуни»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Жданова
	Трифонівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Родина»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний хлібороб»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Чкаловська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка»


	Ф.Р-3658 Відділ народної освіти виконавчого комітету Великоолександрівської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 94; 1948-1952, 1954-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1948-1952, 1954-1965 рр.

	Ф.Р-3662 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Голопристанському району, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 42; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3663 Голопристанська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики Херсонського обласного статистичного управління, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 1273; 1943-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 1273; 1943-1980 рр.

	Ф.Р-3664 Голопристанська районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 26; 1957-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1957-1961 рр.

	Ф.Р-3665 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 19; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 19; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-3666 Комбінат «Металопобутремонт» Херсонського обласного управління побутового обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 137; 1946-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 137; 1946-1962 рр.

	Ф.Р-3667 Відділ кінофікації виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, смт Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 26; 1944, 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 26; 1944, 1949-1953 рр.

	Ф.Р-3668 Давидов Михайло (Соломон) Йосипович (1917-1982), професор, доктор історичних наук
	Справ: 165; 1916-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 165; 1916-1982 рр.

	Ф.Р-3670 Голопристанське розсадницьке радянське господарство (радгосп) Голопристанського територіального колгоспно-радгоспного управління, с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 171; 1945-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 171; 1945-1963 рр.

	Ф.Р-3672 Виконавчий комітет Облойської сільської ради депутатів трудящих, с. Облої Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 30; 1956-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1956-1958 рр.

	Ф.Р-3674 Промислова артіль «Труд інвалідів» Херсонської обласної спілки кооперації інвалідів (облкоопінспілки), с. Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 34; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 34; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-3680 Херсонське обласне правління Науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки і зв’язку ім. О. С. Попова, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 73; 1965-1975 рр.
	Опис 1

	Справ: 73; 1965-1975 рр.

	Ф.Р-3683 Херсонський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 467; 1943-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 467; 1943-1993 рр.

	Ф.Р-3684 Херсонський міський Палац піонерів і школярів Херсонського міського відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 53; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 53; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-3685 Херсонське професійно-технічне училище (ПТУ) № 1 Херсонського обласного управління професійно-технічної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 129; 1944-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 129; 1944-1963 рр.

	Ф.Р-3686 Херсонська семирічна дитяча музична школа Херсонського обласного управління культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 193; 1944-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 193; 1944-1963 рр.

	Ф.Р-3687 Управління водоканалізації Херсонського обласного відділу комунального господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 142; 1944-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 142; 1944-1961 рр.

	Ф.Р-3688 Відділ торгівлі виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 276; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 276; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-3689 Херсонський міський комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 401; 1963-1976 рр.
	Опис 1

	Справ: 401; 1963-1976 рр.

	Ф.Р-3690 Херсонський обласний комітет народного контролю, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 3302; 1963-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 1540; 1963-1972 рр.
	Опис 2

	Справ: 1127; 1973-1980 рр.
	Опис 3

	Справ: 635; 1981-1991 рр.

	Ф.Р-3691 Комітет у справах фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 99; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 99; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-3692 Херсонська теплова електроцентраль (ТЕЦ) Одеського районного енергетичного управління «Одесаенерго», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 88; 1954-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 88; 1954-1966 рр.

	Ф.Р-3693 Херсонська обласна рада Товариства винахідників і раціоналізаторів України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 655; 1958-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 655; 1958-1991 рр.

	Ф.Р-3694 Інспектура державної статистики м. Херсон Херсонського обласного статистичного управління, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 967; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 967; 1944-1983 рр.

	Ф.Р-3695 Лікарня водників Херсонського обласного відділу охорони здоров’я, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 188; 1944-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 188; 1944-1962 рр.

	Ф.Р-3697 Херсонське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 348; 1950-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 348; 1950-1964 рр.

	Ф.Р-3698 Херсонське кооперативне професійно-технічне училище (ПТУ) Херсонської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 208; 1946-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 208; 1946-1966 рр.

	Ф.Р-3699 Херсонське навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 211; 1944-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 211; 1944-1964 рр.

	Ф.Р-3700 Херсонське овочеве радянське господарство (радгосп) Херсонського виробничого об’єднання консервної промисловості, с. Зеленівка Дніпровського району м. Херсон Херсонської області
	Справ: 442; 1953-1976 рр.
	Опис 1

	Справ: 442; 1953-1976 рр.

	Ф.Р-3701 Херсонське енергетичне експлуатаційне управління сільського господарства тресту «Укрголовсільенерго», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1188; 1957-1975 рр.
	Опис 1

	Справ: 945; 1957-1971 рр.
	Опис 2

	Справ: 199; 1972-1975 рр.
	Опис 3 Об’єднаний профспілковий комітет

	Справ: 34; 1972-1975 рр.

	Ф.Р-3702 Дирекція на будівництві електропідстанцій і ліній електропередач Херсонського енергетичного експлуатаційного управління сільського господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 103; 1955-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 103; 1955-1972 рр.

	Ф.Р-3703 Державна інспекція з карантину рослин Міністерства сільського господарства СРСР по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 616; 1944-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 616; 1944-1983 рр.

	Ф.Р-3704 Херсонське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2143; 1954-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 2143; 1954-1985 рр.

	Ф.Р-3705 Херсонський міський різногалузевий комбінат Херсонського обласного управління побутового обслуговування населення, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 212; 1946-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 212; 1946-1961 рр.

	Ф.Р-3706 Відділ народної освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 673; 1944-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 673; 1944-1973 рр.

	Ф.Р-3707 Херсонське проектно-вишукувальне орендне підприємство «Херсонводпроект» Державного комітету України по водному господарству, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 293; 1952-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 293; 1952-1994 рр.

	Ф.Р-3708 Дніпровський суднобудівний завод Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і його заводський комітет, м. Херсон Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 390; 1958-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 317; 1958-1967 рр.
	Опис 2 Заводський комітет

	Справ: 73; 1960-1966 рр.

	Ф.Р-3709 Виконавчий комітет Вербівської сільської ради депутатів трудящих, с. Верби Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 75; 1946-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1946-1960 рр.

	Ф.Р-3710 Виконавчий комітет Нижньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Нижні Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 64; 1943-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 64; 1943-1959 рр.

	Ф.Р-3711 Виконавчий комітет Верхньоторгаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Верхні Торгаї Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 39; 1946-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 39; 1946-1953 рр.

	Ф.Р-3712 Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 60; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 60; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3714 Нижньосірогозька районна міжколгоспна будівельна організація (райміжколгоспбуд), с. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 10; 1956-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1956-1960 рр.

	Ф.Р-3722 Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер Херсонського обласного управління охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 684; 1947-1989 рр.
	Опис 1

	Справ: 658; 1947-1989 рр.
	Опис 2 Херсонське обласне наукове товариство фтизіатрів

	Справ: 26; 1964-1983 рр.

	Ф.Р-3723 Рєзніков Петро Дмитрович (1904-1968), український письменник
	Справ: 57; 1949-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 57; 1949-1966 рр.

	Ф.Р-3724 Лаврунов Костянтин Олександрович (Кость Лаврунів) (1907-1968), український письменник
	Справ: 40; 1947-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 40; 1947-1968 рр.

	Ф.Р-3725 Трипольський Костянтин Іванович (1905-1967), актор, режисер самодіяльного театру
	Справ: 38; 1930-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 38; 1930-1967 рр.

	Ф.Р-3726 Документи лікарів
	Справ: 100; 1922-1993 рр.
	Опис 1 Богуславський Леонід Григорович (1922-2000), лікар-судмедексперт, Заслужений лікар УРСР

	Справ: 80; 1922-1993 рр.
	Опис 2 Слуцький Абрам Мойсейович (1894-1969), лікар-фтизіатр, засновник протитуберкульозної служби на Херсонщині

	Справ: 18; 1928-1967 рр.
	Опис 3 Тітенко Марія Іларіонівна (1902-1987), хірург, Заслужений лікар УРСР

	Справ: 2; 1956-1959 рр.

	Ф.Р-3727 Відділ у справах релігій Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 484; 1944-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 484; 1944-1995 рр.

	Ф.Р-3728 Виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новопавлівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 105; 1946-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1946-1965 рр.

	Ф.Р-3729 Виконавчий комітет Білокриницької селищної ради депутатів трудящих, смт Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 42; 1961-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1961-1965 рр.

	Ф.Р-3730 Великоолександрівський районний харчовий комбінат Управління харчової промисловості Чорноморського Раднаргоспу, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 113; 1960-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 113; 1960-1965 рр.

	Ф.Р-3732 Великоолександрівське лісове господарство (лісгосп) Херсонського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 83; 1961-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1961-1965 рр.

	Ф.Р-3735 Управління підприємств побутового обслуговування населення та туризму Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2010; 1960-1990, 1996-2000 рр.
	Опис 1

	Справ: 1011; 1960-1974 рр.
	Опис 2

	Справ: 3; 1965-1966, 1968 рр.
	Опис 3

	Справ: 957; 1975-1990 рр.
	Опис 4

	Справ: 39; 1996-2000 рр.

	Ф.Р-3737 Херсонська обласна санаторно-лісова школа, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 8; 1956-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1956-1966 рр.

	Ф.Р-3740 Виконавчий комітет Старицької сільської ради депутатів трудящих, с. Стариця Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 43; 1944-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1944-1952 рр.

	Ф.Р-3741 Управління будівництва Каховського гідровузла і промислових підприємств «Дніпробуду», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 86; 1950-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 86; 1950-1959 рр.

	Ф.Р-3742 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради народних депутатів, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 1748; 1952-1996 рр.
	Опис 1

	Справ: 740; 1952-1974 рр.
	Опис 2

	Справ: 5; 1955, 1978-1981 рр.
	Опис 3

	Справ: 1001; 1975-1996 рр.

	Ф.Р-3743 Фінансовий відділ виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 227; 1958-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 227; 1958-1967 рр.

	Ф.Р-3744 Відділ народної освіти виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 283; 1959-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 283; 1959-1969 рр.

	Ф.Р-3745 Новокаховський міський комітет народного контролю, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 483; 1963-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 483; 1963-1971 рр.

	Ф.Р-3746 Виконавчий комітет Новознам’янської сільської ради депутатів трудящих, с. Новознам’янка Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 97; 1959-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 97; 1959-1966 рр.

	Ф.Р-3749 Новокаховський завод залізобетонних виробів Українського республіканського спеціалізованого тресту з виробництва конструкцій для сільської електрифікації «Електромережконструкція», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 156; 1960-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 128; 1960-1970 рр.
	Опис 2 Заводський комітет профспілки

	Справ: 28; 1960-1970 рр.

	Ф.Р-3751 Новокаховський маслозавод Херсонського обласного тресту «Маслосирпром», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 68; 1959-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 68; 1959-1963 рр.

	Ф.Р-3753 Новокаховська меблева фабрика Ради народного господарства Чорноморського економічного адміністративного району, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 27; 1959-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1959-1964 рр.

	Ф.Р-3754 Українська науково-дослідна станція по боротьбі з гірчаком Міністерства сільського господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 104; 1960-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 104; 1960-1971 рр.

	Ф.Р-3755 Відгодівельне радянське господарство (радгосп) «Труд» Херсонського обласного об’єднання м’ясної промисловості, с. Маслівка Новокаховської міської ради Херсонської області
	Справ: 90; 1963-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 72; 1963-1972 рр.
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників харчової промисловості

	Справ: 18; 1964-1968, 1970-1972 рр.

	Ф.Р-3756 Новокаховське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Каховського районного виробничого управління сільського господарства, с. Плодове Новокаховської міської ради Херсонської області
	Справ: 70; 1957-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 70; 1957-1965 рр.

	Ф.Р-3757 Новокаховська лугомеліоративна станція Українського республіканського спеціалізованого тресту лугомеліоративних станцій Державного комітету УРСР по водному господарству, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 45; 1962-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1962-1965 рр.

	Ф.Р-3758 Каховське будівельно-монтажне управління (БМУ) № 27 тресту «Укрелеватормлинбуд», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 8; 1963-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1963-1967 рр.

	Ф.Р-3759 Гідрогеолого-меліоративна експедиція Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 52; 1964-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 52; 1964-1966 рр.

	Ф.Р-3762 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Трудові резерви», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 338; 1955-1976, 1984-1992 рр.
	Опис 1

	Справ: 338; 1955-1976, 1984-1992 рр.

	Ф.Р-3763 Новокаховський кінотеатр «Родина» Херсонського обласного управління кінофікації, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 58; 1958-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 58; 1958-1965 рр.

	Ф.Р-3764 Виконавчий комітет Георгіївської сільської ради депутатів трудящих, с. Георгіївка Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 63; 1946-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 63; 1946-1959 рр.

	Ф.Р-3765 Зібрання документів «Ленін і Херсонщина»
	Справ: 35; 1901, 1903, 1917, 1920, 1924-1925, 1927, 1930, 1968-1972, 1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 35; 1901, 1903, 1917, 1920, 1924-1925, 1927, 1930, 1968-1972, 1982 рр.

	Ф.Р-3766 Херсонський спеціалізований трест по виробництву м’яса на промисловій основі «Херсонтваринпром» Головного управління по виробництву продуктів тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 765; 1969-1982 рр.
	Опис 1

	Справ: 765; 1969-1982 рр.

	Ф.Р-3767 Херсонський машинобудівний технікум Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 249; 1944-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 249; 1944-1985 рр.

	Ф.Р-3769 Скадовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 214; 1944-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 214; 1944-1964 рр.

	Ф.Р-3772 Фомуляєва Марія Андріївна (1910-1968), письменник, літературознавець
	Справ: 41; 1926-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1926-1967 рр.

	Ф.Р-3773 Херсонська обласна рада науково-технічних товариств, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 360; 1958-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 360; 1958-1993 рр.

	Ф.Р-3774 Цюрупинське управління виноробних заводів Херсонського тресту виноробних радгоспів, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 234; 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 234; 1944-1965 рр.

	Ф.Р-3775 Цюрупинський ветеринарний технікум Міністерства сільського господарства УРСР і його навчально-дослідне господарство, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 203; 1945-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 176; 1945-1967 рр.
	Опис 2

	Справ: 27; 1955, 1957-1962 рр.

	Ф.Р-3776 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 1, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 102; 1945-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 102; 1945-1965 рр.

	Ф.Р-3777 Цюрупинська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 2, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 95; 1944-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 95; 1944-1965 рр.

	Ф.Р-3778 Новомаячківська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим навчанням школа № 4, смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 111; 1949-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 111; 1949-1967 рр.

	Ф.Р-3779 Бориков Петро Лазаревич (1890-1970), Заслужений артист УРСР
	Справ: 18; 1910-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1910-1966 рр.

	Ф.Р-3780 Великокопанівське степове лісове господарство (лісгосп) Херсонського міжобласного управління лісового господарства і лісозаготівель, с. Великі Копані Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 429; 1951-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 429; 1951-1966 рр.

	Ф.Р-3781 Управління сільського господарства виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 137; 1945-1956 рр.
	Опис 1

	Справ: 137; 1945-1956 рр.

	Ф.Р-3782 Фінансовий відділ виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 433; 1944-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 433; 1944-1987 рр.

	Ф.Р-3783 Відділ народної освіти виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 238; 1948-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 238; 1948-1969 рр.

	Ф.Р-3789 Виконавчий комітет Стокопанівської сільської ради депутатів трудящих, с. Стокопані Генічеського району Херсонської області
	Справ: 77; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 77; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3790 Виконавчий комітет Озерянської сільської ради депутатів трудящих, с. Озеряни Генічеського району Херсонської області
	Справ: 146; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 146; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-3791 Виконавчий комітет Сокологірненської сільської ради депутатів трудящих, с. Сокологірне Генічеського району Херсонської області
	Справ: 83; 1944-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1944-1961 рр.

	Ф.Р-3792 Виконавчий комітет Новоіванівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новоіванівка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 83; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-3793 Виконавчий комітет Партизанської сільської ради депутатів трудящих, ст. Партизани Генічеського району Херсонської області
	Справ: 53; 1946-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 53; 1946-1960 рр.

	Ф.Р-3794 Виконавчий комітет Щорсівської сільської ради депутатів трудящих, с. Щорсівка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 196; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 196; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-3795 Виконавчий комітет Новоолексіївської селищної ради депутатів трудящих, смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 239; 1945-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 239; 1945-1968 рр.

	Ф.Р-3796 Виконавчий комітет Червонопрапорної сільської ради депутатів трудящих, с. Червонопрапорне Генічеського району Херсонської області
	Справ: 155; 1943-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 155; 1943-1967 рр.

	Ф.Р-3797 Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новодмитрівка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 202; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 202; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-3798 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих, с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області
	Справ: 90; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 90; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-3799 Виконавчий комітет Атаманської сільської ради депутатів трудящих, с. Атамань Генічеського району Херсонської області
	Справ: 76; 1944-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 76; 1944-1959 рр.

	Ф.Р-3800 Виконавчий комітет Генічеської міської ради, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 689; 1944-1999 рр.
	Опис 1

	Справ: 689; 1944-1999 рр.

	Ф.Р-3803 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 73; 1944-1946, 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1944-1946 рр.
	Опис 2

	Справ: 42; 1958-1961 рр.
	Опис 3

	Справ: 16; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-3804 Планова комісія виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 109; 1943-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 109; 1943-1960, 1962-1968 рр.

	Ф.Р-3805 Генічеський районний державний архів виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 91; 1943-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 91; 1943-1963 рр.

	Ф.Р-3806 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Генічеському району, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 24; 1943-1955 рр.
	Опис 1

	Справ: 24; 1943-1955 рр.

	Ф.Р-3807 Генічеська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 138; 1943-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 138; 1943-1960 рр.

	Ф.Р-3809 Відділ кінофікації виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 31; 1945-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 31; 1945-1953 рр.

	Ф.Р-3812 Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 43; 1946-1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 43; 1946-1957 рр.

	Ф.Р-3814 Відділ народної освіти виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 158; 1946-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 158; 1946-1964 рр.

	Ф.Р-3816 Виконавчий комітет Стрілківської сільської ради депутатів трудящих, с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області
	Справ: 87; 1944-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 87; 1944-1960 рр.

	Ф.Р-3817 Виконавчий комітет Щасливцівської сільської ради депутатів трудящих, с. Щасливцеве Генічеського району Херсонської області
	Справ: 74; 1947-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 74; 1947-1964 рр.

	Ф.Р-3818 Копштейн Арон Йосипович (1915-1940), поет
	Справ: 4; 1937, 1940, 1955, 1957 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1937, 1940, 1955, 1957 рр.

	Ф.Р-3820 Генічеська районна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Колгоспник», м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 50; 1951-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1951-1961 рр.

	Ф.Р-3821 Генічеський районний комітет у справах фізичної культури і спорту виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 30; 1955-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1955-1961 рр.

	Ф.Р-3822 Відділ культури виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 15; 1954-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1954-1961 рр.

	Ф.Р-3823 Херсонське будівельне управління № 8 фірми «Укргазбуд», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 588; 1947-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 588; 1947-1994 рр.

	Ф.Р-3824 Каховський ремонтний завод Українського республіканського об’єднання «Сільгосптехніка», м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 73; 1958-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 73; 1958-1965 рр.

	Ф.Р-3825 Херсонський обласний сектор служби сигналізації і прогнозів появи шкідників і хвороб сільськогосподарських культур Херсонського обласного управління сільського господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 58; 1946-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 58; 1946-1969 рр.

	Ф.Р-3826 Херсонська дирекція на будівництві виноробних заводів Херсонського спеціалізованого тресту виноробних радгоспів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 65; 1959-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 65; 1959-1968 рр.

	Ф.Р-3827 Херсонська обласна контора по торгівлі в курортних місцевостях Української республіканської контори по торгівлі в курортних місцевостях («Укркурортторг»), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 304; 1966-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 296; 1966-1969 рр.
	Плановий відділ
	Торговельно-виробничий відділ
	Відділ капітального будівництва
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Об’єднаний комітет профспілки держторгівлі і споживкооперації при Херсонській обласній конторі «Укркурортторг» 
	Опис 2 Госпрозрахунковий склад

	Справ: 8; 1967-1969 рр.

	Ф.Р-3828 Херсонський житлово-будівельний трест «Херсонжитлобуд» Головного управління підприємств промислового будівництва Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 361; 1965-1974 рр.
	Опис 1

	Справ: 361; 1965-1974 рр.
	Секретар
	Планово-економічний відділ
	Відділ праці і зарплати
	Виробничий відділ
	Технічний відділ
	Відділ головного механіка
	Кошторисно-договірний відділ
	Фінансовий відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів
	Місцевий комітет


	Ф.Р-3829 Виконавчий комітет Комсомольської районної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1334; 1965-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 801; 1965-1977 рр.
	Опис 2

	Справ: 490; 1978-1985 рр.
	Опис 3

	Справ: 43; 1965-1967, 1970-1972, 1974-1986 рр.

	Ф.Р-3830 Виконавчий комітет Будьоннівської сільської ради депутатів трудящих, с. Любимівка Сиваського району Херсонської області
	Справ: 105; 1944-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1944-1958 рр.

	Ф.Р-3831 Територіально-виробниче колгоспно-радгоспне управління виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 342; 1962-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 291; 1962-1967 рр.
	Опис 2

	Справ: 51; 1962-1969 рр.

	Ф.Р-3832 Виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 156; 1955-1965 рр.
	Опис 1

	Справ: 156; 1955-1965 рр.

	Ф.Р-3833 Наливайко Георгій Якович (1891-1973), інженер водного транспорту
	Справ: 10; 1905, 1907-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1905, 1907-1968 рр.

	Ф.Р-3834 Відділ культури виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 30; 1954-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 30; 1954-1966 рр.

	Ф.Р-3836 Робітничий кооператив (робкооп) радгоспу «Рогачик», с. Чистопілля, з 1963 р. Первомаївка Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 125; 1955-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 125; 1955-1968 рр.

	Ф.Р-3837 Верхньорогачицький районний харчовий комбінат (райхарчокомбінат) Херсонського обласного управління промисловості продовольчих товарів, с. Карай-Дубина Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 68; 1947-1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 68; 1947-1963 рр.

	Ф.Р-3838 Орендне підприємство матеріально-технічного забезпечення «Херсонресурси», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 256; 1957-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 256; 1957-1995 рр.

	Ф.Р-3839 Управління сільського господарства виконавчого комітету Новотроїцької районної ради депутатів трудящих, смт Новотроїцьке Новотроїцького району Херсонської області
	Справ: 590; 1965-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 590; 1965-1980 рр.

	Ф.Р-3840 Планова комісія виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 104; 1946-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 104; 1946-1966 рр.

	Ф.Р-3841 Бериславський спеціалізований трест м’ясомолочних радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 582; 1965-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 582; 1965-1973 рр.
	Секретар
	Плановий відділ
	Агровідділ
	Зоотехвідділ
	Головний ветлікар
	Відділ механізації
	Будівельний відділ
	Бухгалтерія
	Відділ кадрів


	Ф.Р-3842 Виконавчий комітет Хрестівської сільської ради депутатів трудящих, с. Хрестівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 176; 1944-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 176; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-3843 Виконавчий комітет Преображенської сільської ради депутатів трудящих, с. Преображенка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 178; 1943-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 178; 1943-1971 рр.

	Ф.Р-3844 Виконавчий комітет Новонаталівської сільської ради депутатів трудящих, с. Новонаталівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 186; 1947-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 186; 1947-1971 рр.

	Ф.Р-3845 Виконавчий комітет Балтазарівської сільської ради депутатів трудящих, с. Балтазарівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 172; 1953-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 172; 1953-1971 рр.

	Ф.Р-3846 Виконавчий комітет Кучерявоволодимирівської сільської ради депутатів трудящих, с. Кучерявоволодимирівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 173; 1946-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 173; 1946-1971 рр.

	Ф.Р-3847 Відділ народної освіти виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 178; 1944-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 178; 1944-1969 рр.

	Ф.Р-3848 Відділ культури виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, с. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 119; 1953-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 119; 1953-1970 рр.

	Ф.Р-3849 Чаплинське виробниче управління зрошуваного землеробства Херсонського обласного управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 329; 1962-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 329; 1962-1968 рр.

	Ф.Р-3850 Радянське господарство (радгосп) «Чаплинський» Каланчацького тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Хрестівка Чаплинського району Херсонської області 
	Справ: 228; 1944-1970 рр.
	Опис 1 

	Справ: 228; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-3851 Радянське господарство (радгосп) ім. Карла Маркса Каланчацького тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства і рисосіяння, с. Балтазарівка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 275; 1944-1970 рр.
	Опис 2

	Справ: 275; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-3852 Фінансовий відділ виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 337; 1944-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 337; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-3857 Нижньосірогозька районна міжколгоспна дорожньо-будівельна організація Херсонської обласної ради міжколгоспного будівництва, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 17; 1967-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 17; 1967-1968 рр.

	Ф.Р-3859 Чаплинська районна станція по боротьбі з хворобами тварин Херсонського обласного управління сільського господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 222; 1945-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 222; 1945-1969 рр.

	Ф.Р-3862 Архівний відділ виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області 
	Справ: 914; 1944-1988 рр.
	Опис 1 

	Справ: 914; 1944-1988 рр.

	Ф.Р-3863 Управління сільського господарства виконавчого комітету Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 245; 1935-1936, 1943-1958 рр.
	Опис 1

	Справ: 245; 1935-1936, 1943-1958 рр.

	Ф.Р-3864 Нижньосірогозький районний комітет народного контролю, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 133; 1963-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 133; 1963-1968 рр.

	Ф.Р-3867 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нижньосірогозького району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 482; 1943-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 482; 1943-1967 рр.
	Анатолівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона Зірка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоне село»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Дімітрова
	Верхньосірогозька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Більшовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Ударник»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червона нива»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Верхньоторгаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Великий шлях»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Дем’янівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Робітник»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Догмарівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях Леніна»
	Косаківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Нове життя»
	Нижньосірогозька сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) «Іскра»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комунар»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Новий світ»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комінтерну
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Хрущова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чкалова
	Нижньоторгаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний край»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до соціалізму»
	Новомиколаївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Новоолександрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Повстанець»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Правда»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Трудовик»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях хлібороба»
	Новопетрівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Серп і молот»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Петровського
	Першопокровська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «1 Травня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Промінь»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Куйбишева
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка


	Ф.Р-3868 Нижньосірогозький маслозавод Херсонського обласного управління молочної промисловості, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 52; 1960-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 52; 1960-1968 рр.

	Ф.Р-3869 Фінансовий відділ виконавчого комітету Нижньосірогозької районної ради депутатів трудящих, смт Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
	Справ: 880; 1943-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 880; 1943-1968 рр.

	Ф.Р-3870 Будівельне управління (БУ) № 453 ВАТ «Чорноморгідробуд» корпорації «Укртрансбуд», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 415; 1962-1994 рр.
	Опис 1 

	Справ: 415; 1962-1994 рр.

	Ф.Р-3871 Херсонське міське єдине наукове медичне товариство лікарів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 14; 1949-1971 рр.
	Опис 1 

	Справ: 14; 1949-1971 рр.

	Ф.Р-3873 Кривошеїни, родинний фонд
	Справ: 110; 1905-1997 рр.
	Опис 1 Кривошеїн Семен Іванович (1903-1978) – партійний, радянський працівник

	Справ: 43; 1905-1997 рр.
	Опис 2 Кривошеїн Вілен Семенович (1929) – інженер

	Справ: 38; 1944-1991 рр.
	Опис 3 Кривошеїн Юрій Семенович (1939-2007) – лікар, доктор медичних наук, професор

	Справ: 21; 1954-1994 рр.
	Опис 4 Кривошеїна Галина Миколаївна (1938) – лікар, кандидат медичних наук, доцент

	Справ: 8; 1955-1972 рр.

	Ф.Р-3876 Херсонська обласна рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 364; 1959-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 364; 1959-1968 рр.

	Ф.Р-3881 Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Нововоронцовського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 345; 1944-1965 рр.
	Опис 1 

	Справ: 345; 1944-1965 рр.
	Біляївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Степовий»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кірова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського
	Гаврилівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Авангард»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Комінтерн»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях комунізму»
	Дудчанська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «12 років Жовтня»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червонофлотець»
	Золотобалківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Дніпро»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Зоря комунізму»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Перемога»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний партизан»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Молотова
	Іванівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. XVIII партз’їзду
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Будьонного
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Кагановича
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Леонтіївська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Калініна
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Котовського
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Фрунзе
	Новоархангельська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Карла Маркса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Цюрупи
	Нововоронцовська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Леніна
	Сільгоспартіль (колгосп) «Шлях до комунізму»
	Нововоскресенська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «40 років Жовтня»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Енгельса
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Маленкова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Чапаєва
	Осокорівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Політвідділ»
	Сільгоспартіль (колгосп) «Україна»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Петропавлівська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «15 років РСЧА», з 1950 р. ім. Хрущова
	Сільгоспартіль (колгосп) «Червоний орач»
	Фирсівська сільська рада
	Риболовецька сільгоспартіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Сталіна
	Шевченківська сільська рада
	Сільгоспартіль (колгосп) «Маяк»
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Ворошилова
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Комунарів
	Сільгоспартіль (колгосп) ім. Шевченка


	Ф.Р-3886 Херсонське територіальне колгоспно-радгоспне виробниче управління Херсонського обласного управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 101; 1962 р.
	Опис 1 

	Справ: 101; 1962 р.

	Ф.Р-3887 Білозерське виробниче управління меліорації і водного господарства Херсонського обласного управління меліорації і водного господарства, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 382; 1963-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 382; 1963-1968 рр.

	Ф.Р-3888 Радянське господарство (радгосп) «Молода гвардія» Білозерського виробничого управління меліорації і водного господарства, с. Киселівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 89; 1964-1967 рр.
	Опис 1 

	Справ: 89; 1964-1967 рр.

	Ф.Р-3889 Радянське господарство (радгосп) «Перемога» Білозерського виробничого колгоспно-радгоспного управління, с. Посад-Покровське Білозерського району Херсонської області
	Справ: 75; 1962-1964 рр.
	Опис 1 

	Справ: 75; 1962-1964 рр.

	Ф.Р-3890 Тваринницьке радянське господарство (радгосп) «50 років Жовтня» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Дубівка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 6; 1963-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 6; 1963-1969 рр.

	Ф.Р-3891 Фінансовий відділ виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 286; 1944-1976 рр.
	Опис 1 

	Справ: 286; 1944-1976 рр.

	Ф.Р-3894 Відділ кінофікації виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 9; 1947-1952 рр.
	Опис 1 

	Справ: 9; 1947-1952 рр.

	Ф.Р-3895 Білозерське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 173; 1961-1966 рр.
	Опис 1 

	Справ: 173; 1961-1966 рр.

	Ф.Р-3896 Білозерська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 47; 1956-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 47; 1956-1968 рр.

	Ф.Р-3897 Ремонтно-технічні станції (РТС) Херсонського обласного управління сільського господарства (ОАФ)
	Справ: 46; 1957-1960 рр.
	Опис 1 

	Справ: 46; 1957-1960 рр.

	Ф.Р-3898 Радянське господарство (радгосп) «Прогрес» Білозерського виробничого управління меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Томина Балка Білозерського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 181; 1965-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 167; 1965-1968 рр.
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель

	Справ: 14; 1965-1968 рр.

	Ф.Р-3899 Радянське господарство (радгосп) «Лиманський» Білозерського виробничого управління меліорації і водного господарства, с. Станіслав Білозерського району Херсонської області
	Справ: 60; 1964-1967 рр.
	Опис 1 

	Справ: 41; 1964-1967 рр.
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель

	Справ: 19; 1965-1967 рр.

	Ф.Р-3900 Радянське господарство (радгосп) «Росія» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 164; 1965-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 164; 1965-1969 рр.

	Ф.Р-3901 Херсонський філіал Українського республіканського проектного інституту по землеустрою «Укрземпроект», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 179; 1961-1986 рр.
	Опис 1 

	Справ: 179; 1961-1986 рр.

	Ф.Р-3902 Відділ народної освіти виконавчого комітету Каховської міської ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 81; 1951-1958 рр.
	Опис 1 

	Справ: 81; 1951-1958 рр.

	Ф.Р-3903 Каховське виробниче управління по сільському будівництву «Каховсільбуд» Міністерства сільського будівництва УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 542; 1960-1975 рр.
	Опис 1 

	Справ: 453; 1960-1975 рр.
	Канцелярія
	Плановий відділ
	Технічний відділ
	Виробничий відділ
	Кошторисно-договірний відділ
	Відділ праці та зарплати
	Документи з техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Бухгалтерія
	Опис 2 Об’єднаний комітет профспілки на будівництві 

	Справ: 89; 1961-1966 рр.

	Ф.Р-3904 Відділ культури виконавчого комітету Новокаховської міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 83; 1958-1972 рр.
	Опис 1 

	Справ: 83; 1958-1972 рр.

	Ф.Р-3906 Скадовське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 160; 1961-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 160; 1961-1969 рр.

	Ф.Р-3907 Скадовське районне управління лісового господарства і лісозаготівель Херсонського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 235; 1960-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 235; 1960-1969 рр.

	Ф.Р-3908 Радянське господарство (радгосп) «Світанок» Білозерського виробничого управління меліорації і водного господарства і його робітничий комітет, с. Токарівка Білозерського району Херсонської області (ОАФ)
	Справ: 123; 1965-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 108; 1965-1970 рр.
	Опис 1 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель

	Справ: 15; 1966-1968 рр.

	Ф.Р-3910 Білозерський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 113; 1963-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 113; 1963-1970 рр.

	Ф.Р-3912 Херсонська обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 466; 1963-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 335; 1963-1982 рр.
	Опис 2

	Справ: 131; 1978-1983 рр.

	Ф.Р-3913 Херсонський індустріальний інститут Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 2546; 1959-1985 рр.
	Опис 1 

	Справ: 730; 1959-1970 рр.
	Опис 2 

	Справ: 768; 1971-1977 рр.
	Опис 3 

	Справ: 565; 1977-1980 рр.
	Опис 4 

	Справ: 483; 1980-1985 рр.

	Ф.Р-3914 Фінансовий відділ виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 240; 1944-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 240; 1944-1968 рр.

	Ф.Р-3915 Відділ культури виконавчого комітету Бериславської районної ради депутатів трудящих, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 63; 1953-1966 рр.
	Опис 1 

	Справ: 63; 1953-1966 рр.

	Ф.Р-3916 Виконавчий комітет Червономаяцької сільської ради депутатів трудящих, с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області
	Справ: 89; 1961-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 89; 1961-1969 рр.

	Ф.Р-3917 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 169; 1964-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 169; 1964-1968 рр.

	Ф.Р-3918 Херсонська обласна станція захисту рослин Херсонського обласного виробничого об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 355; 1986-1989 рр.
	Опис 1 

	Справ: 355; 1986-1989 рр.

	Ф.Р-3920 Іванівський районний комітет народного контролю, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 47; 1965-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 47; 1965-1968 рр.

	Ф.Р-3921 Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Іванівської районної ради депутатів трудящих, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 125; 1944-1962, 1965-1969 рр.
	Опис 1 

	Справ: 125; 1944-1962, 1965-1969 рр.

	Ф.Р-3923 Іванівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 115; 1961-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 115; 1961-1968 рр.

	Ф.Р-3924 Виконавчий комітет Новодмитрівської Першої сільської ради депутатів трудящих, с. Новодмитрівка Перша Іванівського району Херсонської області
	Справ: 32; 1944-1954 рр.
	Опис 1 

	Справ: 32; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-3925 Іванівське сільське професійно-технічне училище (СПТУ) № 15 Херсонського обласного управління професійно-технічної освіти, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 80; 1963-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 80; 1963-1968 рр.

	Ф.Р-3926 Херсонська обласна громадська рада студентського добровільного спортивного товариства (СДСТ) «Буревісник», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 191; 1957-1980 рр.
	Опис 1 

	Справ: 191; 1957-1980 рр.

	Ф.Р-3927 Виконавчий комітет Балашівської сільської ради депутатів трудящих, с. Балашове Іванівського району Херсонської області
	Справ: 104; 1952-1967 рр.
	Опис 1 

	Справ: 104; 1952-1967 рр.

	Ф.Р-3928 Бериславське виробниче колгоспно-радгоспне управління Херсонського обласного управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 31; 1963-1964 рр.
	Опис 1 

	Справ: 31; 1963-1964 рр.

	Ф.Р-3930 Херсонська обласна рада добровільного спортивного товариства (ДСТ) «Авангард», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 523; 1958-1987 рр.
	Опис 1 

	Справ: 523; 1958-1987 рр.

	Ф.Р-3931 Виконавчий комітет Раківської сільської ради депутатів трудящих, с. Раківка Бериславського району Херсонської області 
	Справ: 116; 1959-1971 рр.
	Опис 1 

	Справ: 116; 1959-1971 рр.

	Ф.Р-3932 Бериславська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 275; 1944-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 275; 1944-1968 рр.

	Ф.Р-3933 Планова комісія виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 132; 1944-1970 рр.
	Опис 1 

	Справ: 132; 1944-1970 рр.

	Ф.Р-3934 Рада Херсонської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 416; 1966-2000 рр.
	Опис 1 

	Справ: 362; 1966-2000 рр.
	Опис 2

	Справ: 54; 1967-1997 рр.

	Ф.Р-3935 Чаплинське управління експлуатації зрошувальних систем Херсонського обласного виробничого управління зрошуваного землеробства і водного господарства, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 49; 1965-1966 рр.
	Опис 1 

	Справ: 49; 1965-1966 рр.

	Ф.Р-3936 Чаплинський районний комітет народного контролю, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
	Справ: 82; 1963-1972 рр.
	Опис 1 

	Справ: 82; 1963-1982 рр.

	Ф.Р-3937 Чаплинська районна міжколгоспна рада з будівництва (райміжколгоспбуд) Херсонського обласного міжколгоспного об’єднання з будівництва, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 45; 1960-1968 рр.
	Опис 1 

	Справ: 45; 1960-1968 рр.

	Ф.Р-3939 Чаплинський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і заготівель, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області 
	Справ: 105; 1962-1971 рр.
	Опис 1 

	Справ: 105; 1962-1971 рр.

	Ф.Р-3940 Виконавчий комітет Строганівської сільської ради депутатів трудящих, с. Строганівка Чаплинського району Херсонської області 
	Справ: 157; 1944-1971 рр.
	Опис 1 

	Справ: 157; 1944-1971 рр.

	Ф.Р-3941 Херсонський комплексний проектно-дослідний відділ Одеського філіалу Українського інституту проектування дорожнього і транспортного господарства «Укрдіпродортранс», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 60; 1960-1974 рр.
	Опис 1 

	Справ: 60; 1960-1974 рр.

	Ф.Р-3943 Херсонська обласна інспекція з охорони природи Державного комітету Ради Міністрів УРСР з охорони природи, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 249; 1967-1988 рр.
	Опис 1 

	Справ: 249; 1967-1988 рр.

	Ф.Р-3944 Бериславське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Берислав Херсонської області
	Справ: 33; 1962-1967 рр.
	Опис 1 

	Справ: 33; 1962-1967 рр.

	Ф.Р-3945 Плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) «Мічурінець», с. Зміївка Бериславського району Херсонської області 
	Справ: 65; 1953-1966 рр.
	Опис 1 

	Справ: 65; 1953-1966 рр.

	Ф.Р-3946 Радянське господарство (радгосп) «Львівський» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, с. Львове Бериславського району Херсонської області
	Справ: 84; 1957-1967 рр.
	Опис 1 

	Справ: 84; 1957-1967 рр.

	Ф.Р-3947 Радянське господарство (радгосп) «Пам’ять Леніна» Бериславського спеціалізованого тресту м’ясомолочних радгоспів, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 107; 1957-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 107; 1957-1966 рр.

	Ф.Р-3948 Бериславський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, м. Берислав Бериславського району Херсонської області
	Справ: 22; 1963-1966 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1963-1966 рр.

	Ф.Р-3949 Будівельно-монтажний трест «Бериславсільбуд» Міністерства сільського будівництва УРСР, смт Козацьке Бериславського району Херсонської області
	Справ: 185; 1968-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 185; 1968-1973 рр.

	Ф.Р-3950 Херсонська обласна станція юних техніків Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 394; 1947, 1950-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 394; 1947, 1950-1985 рр.

	Ф.Р-3951 Виноробне радянське господарство (радгосп) «Червоний маяк» Управління виноробної промисловості Херсонського спеціалізованого тресту виноробних радгоспів, с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області
	Справ: 116; 1944-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 116; 1944-1967 рр.

	Ф.Р-3952 Херсонська обласна станція юних туристів Херсонського обласного відділу народної освіти, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 598; 1950-1985, 1997 рр.
	Опис 1

	Справ: 467; 1950-1985 рр.
	Опис 2

	Справ: 131; 1997 р.

	Ф.Р-3953 Херсонська обласна рада добровільного профспілково-кооперативного сільського спортивного товариства (ДССТ) «Колос», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 709; 1950-1975 рр.
	Опис 1

	Справ: 709; 1950-1975 рр.

	Ф.Р-3954 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 279; 1958-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 279; 1958-1985 рр.

	Ф.Р-3955 Херсонська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 97; 1959-1964 рр.
	Опис 1

	Справ: 97; 1959-1964 рр.

	Ф.Р-3956 Виробниче об’єднання «Південелектромаш» Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 2321; 1955-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 1117; 1955-1979 рр.
	Опис 2 Заводський комітет профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості 

	Справ: 352; 1956-1995 рр.
	Опис 3

	Справ: 852; 1980-1995 рр.

	Ф.Р-3966 Херсонське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання з плодоовочевої продукції «Херсонплодоовочгосп» Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 308; 1981-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 308; 1981-1985 рр.

	Ф.Р-3967 Комітет у справах фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради депутатів трудящих, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 75; 1969-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 75; 1969-1972 рр.

	Ф.Р-3968 Новокаховський міський Палац культури Новокаховського міського відділу культури, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 128; 1953-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 128; 1953-1972 рр.

	Ф.Р-3969 Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. начдива Солодухіна Херсонського тресту виноробних радгоспів, с. Дніпряни Новокаховської міської ради Херсонської області
	Справ: 130; 1965-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1965-1967 рр.
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівель

	Справ: 36; 1965-1969 рр.

	Ф.Р-3970 Новокаховський завод з виробництва гідротехнічних металоконструкцій Всесоюзного тресту «Гідромонтаж», м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 98; 1960-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 98; 1960-1970 рр.

	Ф.Р-3971 Горностаївське районне відділення «Сільгосптехніка» Херсонського обласного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 3; 1961 р.
	Опис 1

	Справ: 3; 1961 р.

	Ф.Р-3973 Управління експлуатації Північно-Кримського каналу ім. Комсомолу України Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 149; 1965-1971 рр.
	Опис 1

	Справ: 149; 1965-1971 рр.

	Ф.Р-3975 Новокаховський міський комітет профспілки медичних працівників, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 74; 1962-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 74; 1962-1973 рр.

	Ф.Р-3976 Новокаховська міська рада Спілки спортивних товариств і організацій УРСР, м. Нова Каховка Херсонської області
	Справ: 42; 1966-1968 рр.
	Опис 1

	Справ: 42; 1966-1968 рр.

	Ф.Р-3977 Херсонський обласний комітет профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних товарів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 450; 1964-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 450; 1964-1986 рр.

	Ф.Р-3978 Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1374; 1965-1992 рр.
	Опис 1

	Справ: 1043; 1965-1981 рр.
	Опис 2

	Справ: 21; 1970-1974, 1976, 1980-1992 рр.
	Опис 3

	Справ: 310; 1982-1985 рр.

	Ф.Р-3979 Радянське господарство (радгосп) «Червоний Прапор» Білозерського тресту спеціалізованих радгоспів зрошуваного землеробства, с. Надеждівка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 224; 1964-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 195; 1964-1970 рр.
	Опис 2 Робітничий комітет профспілки працівників сільського господарства та заготівель

	Справ: 29; 1965-1970 рр.

	Ф.Р-3980 Білозерський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 23; 1963-1964, 1969-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 23; 1963-1964, 1969-1972 рр.

	Ф.Р-3981 Відділ культури виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 105; 1954-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1954-1972 рр.

	Ф.Р-3982 Виконавчий комітет Дар’ївської сільської ради депутатів трудящих, с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 186; 1958-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 186; 1958-1972 рр.

	Ф.Р-3983 Відділ культури виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 183; 1953-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 183; 1953-1969 рр.

	Ф.Р-3984 Голопристанський районний комітет народного контролю, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 197; 1963-1970 рр.
	Опис 1

	Справ: 197; 1963-1970 рр.

	Ф.Р-3985 Управління сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 388; 1962-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 388; 1962-1973 рр.

	Ф.Р-3986 Херсонський вечірній філіал Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.О.Макарова, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 183; 1967-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 183; 1967-1983 рр.

	Ф.Р-3987 Херсонський спеціалізований трест овоче-молочних радгоспів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 668; 1969-1980 рр.
	Опис 1


	Ф.Р-3988 Лисенко Микола Федорович (1915-1990), кандидат філософських наук, доцент
	Справ: 49; 1944-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 49; 1944-1973 рр.

	Ф.Р-3989 Херсонський планетарій ім. Ю. О. Гагаріна Херсонського обласного відділення товариства «Знання», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 21; 1960-1973 рр.
	Опис 1

	Справ: 21; 1960-1973 рр.

	Ф.Р-3990 Херсонський обласний комітет профспілки працівників плодоовочевого господарства і заготівель, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 50; 1981-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 50; 1981-1983 рр.

	Ф.Р-3991 Виконавчий комітет Суворовської районної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 1362; 1965-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 989; 1965-1980 рр.
	Опис 2

	Справ: 355; 1981-1985 рр.
	Опис 3

	Справ: 18; 1973-1991 рр.

	Ф.Р-3992 Херсонське обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних металів «Вторчормет» Українського республіканського виробничого об’єднання по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних металів («Укрвторчормет») при Міністерстві чорної металургії УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 480; 1952-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 480; 1952-1994 рр.

	Ф.Р-3993 Херсонський обласний відділ комплексного проектування Українського республіканського проектного інституту «Укржитлоремпроект», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 137; 1968-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 137; 1968-1983 рр.

	Ф.Р-3994 Херсонське відділення Українського науково-дослідного інституту рибного господарства, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 255; 1965-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 255; 1965-1998 рр.

	Ф.Р-3995 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 92; 1944-1946, 1949, 1951-1952, 1954-1972 рр.
	Опис 1

	Справ: 92; 1944-1946, 1949, 1951-1952, 1954-1972 рр.

	Ф.Р-3996 Управління по заготівлі і постачанню палива населенню і комунально-побутовим підприємствам виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 286; 1965-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 286; 1965-1988 рр.

	Ф.Р-3997 Генеральне агентство по туризму в Херсонській області – туристичний комплекс «Фрегат» Державного комітету України по туризму, м. Херсон Херсонській області
	Справ: 62; 1961-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 62; 1961-1994 рр.

	Ф.Р-3998 Державний арбітраж при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради народних депутатів Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 53; 1966-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 53; 1966-1983 рр.

	Ф.Р-3999 Херсонське обласне об’єднання м’ясної промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 990; 1970-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 990; 1970-1993 рр.

	Ф.Р-4000 Правління Херсонської обласної організації Спілки художників УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 54; 1970-1981 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1970-1981 рр.

	Ф.Р-4001 Документи про інтернаціональні зв’язки трудящих Херсонщини
	Справ: 1; 1970-1978 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1970-1978 рр.

	Ф.Р-4002 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Херсоноблагрошляхбуд», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 740; 1967-2012 рр.
	Опис 1

	Справ: 467; 1967-2012 рр.
	Ф.Р-4003 Документи професорсько-викладацького складу навчальних закладів і вчителів

	Справ: 525; 1913-2013 рр.
	Опис 1 Виборний Анатолій Миколайович, Заслужений вчитель УРСР

	Справ: 9; 1948-1957 рр.
	Опис 2 Калашникова Марія Сергіївна (1926), Заслужений вчитель УРСР

	Справ: 6; 1944-1958 рр.
	Опис 3 Брякова Поліна Данилівна, доцент

	Справ: 10; 1955-1956 рр.
	Опис 4 Кравець Йосип Наумович (1907-1997), доктор філософських наук, професор

	Справ: 10; 1929-1973 рр.
	Опис 5 Сурков Василь Олександрович (1921-1997), доктор біологічних наук, професор

	Справ: 8; 1950-1989 рр.
	Опис 6 Черненко Юлія Миколаївна (1933-2012), Народний вчитель СРСР

	Справ: 20; 1963-1988 рр.
	Опис 7 Нетьосов Валентин Павлович (1925-1998), доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки ітехніки України

	Справ: 13; 1943, 1961-1991 рр.
	Опис 8 Ковальов Віктор Павлович (1920-2002), доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи УРСР, Почесний громадянин м. Херсон

	Справ: 64; 1955-1995 рр.
	Опис 9 Крічмар Сава Йосипович (1928), доктор хімічних наук, професор

	Справ: 11; 1953-1998 рр.
	Опис 10 Блінов Едуард Іванович (1939), доктор фізико-математичних наук, професор

	Справ: 10; 1957-1992 рр.
	Опис 11 Сергеєв Костянтин Костянтинович (1924), доктор медичних наук, професор

	Справ: 14; 1941, 1945-1946, 1948, 1953, 1957-1994 рр.
	Опис 12 Скробін Юрій Борисович (1941-1995), доктор технічних наук, професор

	Справ: 10; 1969-1993 рр.
	Опис 13 Шерман Ісаак Михайлович (1938), доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки ітехніки України

	Справ: 9; 1965-1995 рр.
	Опис 14 Хомченко Анатолій Никифорович (1940), доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки ітехніки України

	Справ: 5; 1971-1994 рр.
	Опис 15 Яременко Віктор Іванович (1935), доктор сільськогосподарських наук, професор

	Справ: 11; 1985-1994 рр.
	Опис 16 Коваленко Віталій Петрович (1940-2011), доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки ітехніки України

	Справ: 12; 1966-1993 рр.
	Опис 17 Писаренко Ернест Юхимович (1931), кандидат історичних наук

	Справ: 59; 1949-1976 рр.
	Опис 18 Бойко Рафаїл Тимофійович (1932-1995), доктор медичних наук, професор

	Справ: 15; 1949-1995 рр.
	Опис 19 Пентилюк Марія Іванівна (1936), доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки ітехніки України

	Справ: 23; 1958-1995 рр.
	Опис 20 Єрьомкін Анатолій Ілліч (1935), доктор педагогічних наук, професор

	Справ: 17; 1956-1995 рр.
	Опис 21 Бардачов Юрій Миколайович (1948), ректор Херсонського аціонального технічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний громадянин м. Херсон

	Справ: 17; 1969-2000 рр.
	Опис 22 Чугунін Яків Васильович (1902-1981), доктор сільськогосподарських наук

	Справ: 54; 1926-1972 рр.
	Опис 23 Юганова Ольга Миколаївна (1902-1981), кандидат сільськогосподарських наук

	Справ: 23; 1929-1957 рр.
	Опис 24 Казимирчак-Полонська Олена Іванівна (1902-1992), астроном, професор, доктор фізико-математичних наук

	Справ: 11; 1911-1912, 1940-1961, 1965, 1967-1970, 1980-1997, 2002 рр.
	Опис 25 Поліщук Євген Павлович (1925-2003), кандидат філософських наук, доцент, ректор Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської

	Справ: 21; 1948-2003, 2006 рр.
	Опис 26 Бєляєв Юрій Іванович (1947), кандидат філологічних наук, доцент, ректор Херсонського державного університету, Заслужений працівник освіти України

	Справ: 27; 1947-2007 рр.
	Опис 27 Мішуков Олег Васильович (1963-2011), доктор філологічних наук, професор, ректор Херсонського державного університету, Заслужений працівник культури України, Заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин м. Херсон

	Справ: 36; 1963-2013 рр.

	Ф.Р-4004 Балаш Віктор Григорович (1932), член Спілки художників СРСР, Заслужений художник УРСР
	Справ: 6; 1953-1987, 1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1953-1987, 1990 рр.

	Ф.Р-4005 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Каховської районної ради депутатів трудящих, м. Каховка Каховського району Херсонської області
	Справ: 28; 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-4006 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 18; 1958-1960 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1958-1960 рр.

	Ф.Р-4007 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 18; 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 18; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-4008 Управління сільського господарства виконавчого комітету Іванівської районної ради народних депутатів, смт Іванівка Іванівського району Херсонської області
	Справ: 145; 1969-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 145; 1969-1985 рр.

	Ф.Р-4009 Краєзнавці Херсонщини (ОАФ)
	Справ: 516; 1894, 1896, 1903, 1911, 1919, 1930-2013 рр.
	Опис 1 

	Справ: 8; 1962-1987 рр.
	Опис 2 Насибулін Закір’ян Ідіятович (1925-1995), краєзнавець, керівник Херсонського обласного штабу «Пошук»

	Справ: 131; 1941-1944, 1963-1992 рр.
	Опис 3 Іздебський Василь Михайлович (1935), краєзнавець, кандидат біологічних наук

	Справ: 15; 1959-1991 рр.
	Опис 4 Зецер Беатриса Юхимівна (1927), краєзнавець

	Справ: 57; [1930-і], 1938, 1941-2004 рр.
	Опис 5 Ленау Валерій Миколайович (1938), краєзнавець

	Справ: 9; 1935-1987 рр.
	Опис 6 Вадон Борис Євгенович (1912), краєзнавець

	Справ: 11; 1903, 1911, 1990-1992, 1994-1996 рр.
	Опис 7 Ардамацька Тетяна Борисівна (1927), кандидат біологічних наук

	Справ: 10; 1958-1991 рр.
	Опис 8 Зелінська Лідія Михайлівна (1929), кандидат біологічних наук

	Справ: 6; 1961-1992 рр.
	Опис 9 Оленковський Микола Петрович (1950), археолог, кандидат історичних наук

	Справ: 54; 1955-1999 рр.
	Опис 10 Паншин Костянтин Юрійович (1912-1997), краєзнавець

	Справ: 48; 1894, 1896, 1920, 1930-1931, 1940-1945, 1952-1994 рр.
	Опис 12 Ратнер Ізраїль Давидович (1919-1993), краєзнавець

	Справ: 56; 1949-1993 рр.
	Опис 13 Ємельянов Михайло Андрійович (1923-2014), архівіст, краєзнавець, колекціонер, бібліофіл

	Справ: 105; 1919, 1943-2013 рр.
	Опис 14 Авдальян Михайло Мелконович (1921-1989), краєзнавець

	Справ: 6; 1963-1991 рр.

	Ф.Р-4010 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Великолепетиської районної ради депутатів трудящих, смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
	Справ: 37; 1958-1961, 1963 рр.
	Опис 1

	Справ: 37; 1958-1961, 1963 рр.

	Ф.Р-4011 Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 361; 1970-1985, 1990-1998, 2000-2012, 2014 рр.
	Опис 1

	Справ: 235; 1970-1985 рр.
	Опис 2

	Справ: 42; 1990-1998 рр.
	Опис 3

	Справ: 84; 2000-2012, 2014 рр.

	Ф.Р-4012 Відділ цін Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 765; 1970-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 765; 1970-1998 рр.

	Ф.Р-4013 Херсонський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 108; 1969-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 108; 1969-1980 рр.

	Ф.Р-4014 Виробничо-торговельне підприємство «Херсонхліб» Територіального виробничого об’єднання хлібопекарської промисловості, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 413; 1979-1996 рр.
	Опис 1

	Справ: 413; 1979-1996 рр.

	Ф.Р-4015 Колекція документів політичних і громадських діячів Херсонщини (ОАФ)
	Справ: 283; 1923, 1934-1941, 1945-2015 рр.
	Опис 1 Коновченко Аграфена Михайлівна, голова Херсонської обласної ради профспілок

	Справ: 4; 1923, 1934-1941, 1950-1967 рр.
	Опис 2 Мозговий Іван Олексійович (1927-2005), перший секретар Херсонського обкому Компартії України

	Справ: 107; 1972-1980 рр.
	Опис 3 Барильник Тимофій Григорович (1909-1987), голова виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих

	Справ: 12; 1940, 1945-1989 рр.
	Опис 4 Лебідь Віктор Олександрович (1955), заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

	Справ: 159; 1984-2015 рр.
	Опис 5 Старк Борис Георгійович (1906-1996), протоієрей, церковний діяч

	Справ: 1; 1965, 1970 рр.

	Ф.Р-4016 Херсонський будівельно-монтажний трест «Херсонводбуд» Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 700; 1969-1984 рр.
	Опис 1

	Справ: 630; 1969-1984 рр.
	Опис 2 Об’єднаний будівельний комітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель

	Справ: 70; 1970-1984 рр.

	Ф.Р-4017 Виконавчий комітет Костромської сільської ради депутатів трудящих, с. Костромка Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 16; 1944-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 16; 1944-1953 рр.

	Ф.Р-4018 Виконавчий комітет Орлівської сільської ради депутатів трудящих, с. Орлове Великоолександрівського району Херсонської області
	Справ: 6; 1958-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 6; 1958-1959 рр.

	Ф.Р-4019 Управління сільського господарства виконавчого комітету Чаплинської районної ради депутатів трудящих, смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області
	Справ: 576; 1969-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 576; 1969-1985 рр.

	Ф.Р-4020 Херсонський обласний військовий комісаріат Червонопрапорного Одеського військового округу, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 20; 1944-1986 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1944-1986 рр.

	Ф.Р-4021 Херсонський обласний відділ Українського товариства глухих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 163; 1966-1987 рр.
	Опис 1

	Справ: 163; 1966-1987 рр.

	Ф.Р-4022 Бучинські
	Справ: 25; 1899-1988 рр.
	Опис 1 Бучинська (уродж. Самар) Людмила Максимівна (1932), кандидат економічних наук, доцент

	Справ: 12; 1899-1987 рр.
	Опис 2 Бучинський Володимир Ілліч (1932), лікар-судмедексперт

	Справ: 8; 1955-1984 рр.
	Опис 3 Самар Максим Петрович (1905), зоотехнік, директор навчально-дослідного господарства Херсонського сільськогосподарського інституту

	Справ: 5; 1942-1945, 1954-1965 рр.

	Ф.Р-4023 Сухопаров Сергій Михайлович (1956), літературознавець, краєзнавець
	Справ: 47; 1978-1992 рр.
	Опис 1

	Справ: 47; 1978-1992 рр.

	Ф.Р-4024 Листи громадян в редакції газет та комітет по телебаченню і радіомовленню Херсонської обласної ради народних депутатів
	Справ: 72; 1983-1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 72; 1983-1990 рр.

	Ф.Р-4025 Колекція документів художників Херсонщини
	Справ: 17; 1954-1992 рр.
	Опис 1 Загороднюк Федір Іванович (1922), художник, член Спілки художників України

	Справ: 17; 1954-1992 рр.

	Ф.Р-4026 Херсонська обласна рада Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 25; 1985-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 25; 1985-1991 рр.

	Ф.Р-4027 Херсонський державний текстильний технікум Міністерства освіти України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 202; 1956-1997 рр.
	Опис 1

	Справ: 202; 1956-1997 рр.

	Ф.Р-4029 Херсонське обласне відділення Українського фонду культури, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 20; 1987-1990 рр.
	Опис 1

	Справ: 20; 1987-1990 рр.

	Ф.Р-4032 Документи артистів
	Справ: 94; 1935-1996 рр.
	Опис 1 Варжало Тадеуш Мечиславович, Заслужений артист РРФСР

	Справ: 27; 1946-1993 рр.
	Опис 2 Шумаріна (Юрковець) Тамара Аркадіївна, Заслужена артистка України

	Справ: 13; 1971-1994 рр.
	Опис 3 Литвиненко Леонід Андрійович, Народний артист УРСР; Литвиненко Нінель Максимівна, Заслужена артистка УРСР, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора

	Справ: 54; 1935-1996 рр.

	Ф.Р-4033 Управління Служби безпеки України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 7236; 1919-1999 рр.
	Опис 1

	Справ: 1479; 1942-1969 рр.
	Опис 2

	Справ: 69; 1944-1952 рр.
	Опис 3

	Справ: 1000; 1929-1965 рр.
	Опис 4

	Справ: 1000; 1929-1989 рр.
	Опис 5

	Справ: 1000; 1929-1989 рр.
	Опис 6

	Справ: 1000; 1929-1989 рр.
	Опис 7

	Справ: 1000; 1929-1989 рр.
	Опис 8

	Справ: 487; 1920-1990 рр.
	Опис 9

	Справ: 201; 1919-1999 рр.

	Ф.Р-4034 Херсонське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 207; 1975-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 207; 1975-1985 рр.

	Ф.Р-4035 Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Херсонська меблева фабрика», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 290; 1964-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 290; 1964-1994 рр.

	Ф.Р-4036 Державне підприємство по газопостачанню і газифікації «Херсонгаз» Українського республіканського об’єднання по газопостачанню і газифікації «Укргаз», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 433; 1975-1994 рр.
	Опис 1

	Справ: 433; 1975-1994 рр.

	Ф.Р-4037 Херсонське підприємство електричних мереж виробничого енергетичного об’єднання «Одесаенерго» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 94; 1976-1981 рр.
	Опис 1

	Справ: 94; 1976-1981 рр.

	Ф.Р-4038 Херсонський обласний театр ляльок управління культури виконавчого комітету Херсонської обласної ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 158; 1970-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 158; 1970-1988 рр.

	Ф.Р-4039 Південно-Український науковий центр агрохімічного обслуговування сільського господарства Міністерства сільського господарства України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 114; 1974-1993 рр.
	Опис 1

	Справ: 84; 1974-1993 рр.
	Опис 2

	Справ: 30; 1975-1992 рр.

	Ф.Р-4040 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Херсонський завод «Прилад» Міністерства промислового машинобудування України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 127; 1976-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 127; 1976-1995 рр.

	Ф.Р-4041 Херсонський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і пропаганди Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 105; 1974-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 105; 1974-1985 рр.

	Ф.Р-4042 Херсонська обласна організація Спілки журналістів УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 44; 1972-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 44; 1972-1988 рр.

	Ф. 4043 Фонд комунального майна виконавчого комітету Херсонської міської ради народних депутатів, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 225; 1992-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 97; 1992-1995 рр.
	Опис 2

	Справ: 128; 1992-1995 рр.

	Ф.Р-4044 Голобородьки, родинний фонд
	Справ: 333; 1953-2014 рр.
	Опис 1 Голобородько Юрій Костянтинович, письменник

	Справ: 95; 1953-2007 рр.
	Опис 2 Голобородько Євдокія Петрівна, професор, доктор педагогічних наук

	Справ: 105; 1956-1996 рр.
	Опис 3 Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор

	Справ: 133; 1961-2014 рр.

	Ф.Р-4045 Колекція фотодокументів і документів С. В. Макарова
	Справ: 205; 1911-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 136; [поч. ХХ ст.]
	Опис 2

	Справ: 69; 1911-1953 рр.

	Ф.Р-4046 Управління сільського господарства виконавчого комітету Білозерської районної ради народних депутатів, смт Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 56; 1970-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 56; 1970-1985 рр.

	Ф.Р-4047 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Облагрохім», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 381; 1979-2006 рр.
	Опис 1

	Справ: 352; 1979-1997 рр.
	Опис 2 ВАТ «Облагрохім»

	Справ: 29; 1998-2006 рр.

	Ф.Р-4048 Управління сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної ради народних депутатів, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 198; 1948, 1950-1958, 1970-1980 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1948, 1950-1958 рр.
	Опис 2

	Справ: 188; 1970-1988 рр.

	Ф.Р-4049 Херсонська обласна рада миру, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 174; 1970-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 174; 1970-1995 рр.

	Ф.Р-4050 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Генічеської районної ради депутатів трудящих, м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 140; 1962-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 140; 1962-1969 рр.

	Ф.Р-4051 Генічеське районне агропромислове об’єднання (РАПО), м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області
	Справ: 308; 1970-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 308; 1970-1985 рр.

	Ф.Р-4052 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 46; 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-4053 Агропромисловий комітет Державного агропромислового комітету УРСР, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 507; 1986-1988 рр.
	Опис 1

	Справ: 507; 1986-1988 рр.
	Загальний відділ
	Підвідділ у справах колгоспів
	Відділ планування економіки та міжгалузевих зв’язків 
	Підвідділ планування та економіки сільськогосподарського виробництва
	Підвідділ зведеного плану, планування та економіки переробних підприємств та галузей обслуговування
	Відділ праці та зарплати
	Відділ виробництва, заготівель та переробки продукції землеробства
	Підвідділ з виробництва і заготівлі зерна, олійних культур та загальних питань землеробства
	Підвідділ з виробництва і заготівлі насіння зернових, олійних та технічних культур, багаторічних трав
	Підвідділ ефективного використання зрошуваних земель та експертизи проектів зрошення
	Підвідділ з виробництва кормів
	Відділ плодоовочевого господарства, виноробства та картоплі
	Підвідділ з виробництва і заготівлі овоче-баштанних культур та картоплі
	Підвідділ з виробництва, заготівлі, переробки та збуту винограду, плодів та розсадництва
	Відділ з виробництва, заготівлі та переробки продуктів тваринництва 
	Підвідділ з переробки кормів та виробництва кормових добавок
	Ветеринарний відділ
	Відділ впровадження науки, науково-технічного прогресу, нової техніки та соцзмагань
	Відділ охорони праці і техніки безпеки
	Відділ кадрів
	Фінансовий відділ
	Відділ бухгалтерського обліку та звітності
	Підвідділ у справах колгоспів
	Профспілковий комітет


	Ф.Р-4054 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, смт Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 71; 1965-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 71; 1965-1969 рр. 

	Ф.Р-4055 Херсонський обласний центр професійної орієнтації населення Республіканського центру зайнятості Міністерства праці України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 67; 1988-1997 рр.
	Опис 1

	Справ: 67; 1988-1997 рр.

	Ф.Р-4056 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Голопристанської районної ради депутатів трудящих, м. Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області
	Справ: 134; 1962-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 134; 1962-1969 рр.

	Ф.Р-4057 Підвідділ записів актів громадянського стану (ЗАГС) Мелітопольського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Мелітополь Генічеського повіту Запорізької губернії
	Справ: 22; 1920-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 22; 1920-1922 рр.

	Ф. 4060 Херсонське обласне правління комерційного банку «Херсон», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 15; 1992-1995 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1992-1995 рр.

	Ф. 4061 Херсонський обласний центр організації професійного навчання незайнятого населення Державної служби зайнятості Республіканського центру зайнятості Міністерства праці України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 46; 1992-1996 рр.
	Опис 1

	Справ: 46; 1992-1996 рр.

	Ф.Р-4062 Виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради депутатів трудящих, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 83; 1967-1969 рр.
	Опис 1

	Справ: 83; 1967-1969 рр.

	Ф.Р-4063 Управління сільського господарства виконавчого комітету Верхньорогачицької районної ради народних депутатів, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 409; 1970-1985 рр.
	Опис 1

	Справ: 409; 1970-1985 рр.

	Ф.Р-4064 Спеціалізований трест рисосіючих радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, м. Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 456; 1969-1983 рр.
	Опис 1

	Справ: 456; 1969-1983 рр.

	Ф. 4066 Представництво Фонду державного майна України в м. Херсоні регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 175; 1994-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 175; 1994-1998 рр.
	Відділ обліку майна та загальних питань
	Відділ приватизації і орендних відносин


	Ф. 4067 Херсонська обласна державна адміністрація, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 285; 1992-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 285; 1992-1998 рр.

	Ф.Р-4068 Чорноморсько-Дніпровська басейнова державна інспекція Української державної інспекції Регістру та безпеки судноплавства (Держфлотнагляду України), м. Херсон Херсонської області
	Справ: 41; 1982-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 41; 1982-1998 рр.

	Ф.Р-4069 Підвідділи записів актів громадянського стану (ЗАГС) виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Херсонщини (ОАФ)
	Справ: 1039; 1919-1937 рр.
	Опис 1 Білозерський район

	Справ: 88; 1921-1937 рр.
	Опис 2 Великоолександрівський район

	Справ: 85; 1923-1937 рр.
	Опис 3 Генічеський район

	Справ: 146; 1921-1937 рр.
	Опис 4 Горностаївський район

	Справ: 42; 1919-1937 рр.
	Опис 5 Іванівський район

	Справ: 95; 1922-1937 рр.
	Опис 6 Каховський район

	Справ: 83; 1923-1937 рр.
	Опис 7 Нижньосірогозький район

	Справ: 159; 1921-1937 рр.
	Опис 8 Олешківський, з 1928 р. Цюрупинський район

	Справ: 41; 1922-1930, 1934-1937 рр.
	Опис 9 Бериславський район

	Справ: 23; 1920-1933 рр.
	Опис 10 Голопристанський район

	Справ: 33; 1924-1937 рр.
	Опис 11 Качкаровський район

	Справ: 27; 1922, 1924-1936 рр.
	Опис 12 Новотроїцький район

	Справ: 108; 1921-1937 рр.
	Опис 13 Скадовський район

	Справ: 54; 1921-1937 рр.
	Опис 14 Великолепетиський район

	Справ: 38; 1921-1935, 1937 рр.
	Опис 15 Високопільський район

	Справ: 5; 1935-1937 рр.
	Опис 16 Чаплинський район

	Справ: 11; 1935, 1937 рр.

	Ф. 4070 Херсонський обласний фонд охорони праці Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 28; 1994-2001 рр.
	Опис 1

	Справ: 28; 1994-2001 рр.

	Ф. 4071 Документи по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, Всеукраїнських референдумів (ОАФ)
	Справ: 2272; 1991, 1993-1994, 1997-2000, 2004-2012, 2014 рр.
	Опис 1 Документи по виборах Президента України

	Справ: 242; 1991, 1994, 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010, 2014 рр.
	Опис 1-ос

	Справ: 56; 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010, 2014 рр.
	Опис 2 Документи по виборах народних депутатів України

	Справ: 836; 1993-1994, 1997-1998, 2002, 2005-2007, 2012, 2014 рр.
	Опис 2-ос

	Справ: 145; 1997-1998, 2002, 2006-2007, 2012, 2014 рр.
	Опис 3 Документи Всеукраїнських референдумів 1991 та 2000 років

	Справ: 13; 1990-1991, 2000 рр.
	Опис 3-ос

	Справ: 7; 2000 р.
	Опис 4 Документи територіальних виборчих комісій по виборах депутатів обласної ради

	Справ: 230; 2005-2006, 2010 рр.
	Опис 4-ос

	Справ: 7; 2006, 2010 рр.
	Опис 5 Документи міської, районних, селищних у м. Херсоні комісій по виборах депутатів міських, районних, селищних рад, міського та селищних голів, м. Херсон

	Справ: 688; 2006, 2008, 2010-2012, 2014 рр.
	Опис 5-ос

	Справ: 52; 2006, 2008, 2010-2012, 2014 рр.
	Опис 6 Окружна виборча комісія ТВО № 184 по позачергових виборах народних депутатів України, м. Херсон

	Справ: 25; 2007 р.
	Опис 6-ос Окружна виборча комісія ТВО № 184 з позачергових виборів народних депутатів України, м. Херсон

	Справ: 8; 2007 р.

	Ф.Р-4073 Акціонерне товариство (АТ) «Херсонський ремонтно-механічний завод», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 296; 1966-2002 рр.
	Опис 1

	Справ: 258; 1966-1994 рр.
	Опис 3

	Справ: 38; 1994-2002 рр.

	Ф.Р-4074 Братан Микола Іванович (1934-2010), письменник
	Справ: 138; 1953-2012 рр.
	Опис 1

	Справ: 138; 1953-2012 рр.

	Ф. 4075 Управління майном області Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 7; 1996-1998 рр.
	Опис 1

	Справ: 7; 1996-1998 рр.

	Ф. 4076 Херсонське обласне управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 84; 1998-2001 рр.
	Опис 1

	Справ: 84; 1998-2001 рр.
	Секретар
	Відділ контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
	Відділ фінансово-економічного та юридичного забезпечення


	Ф.Р-4077 Орлова Зоря Соломонівна (1927), історик-краєзнавець, почесний член Спілки архівістів України
	Справ: 55; 1957-2002 рр.
	Опис 1

	Справ: 55; 1957-2002 рр.

	Ф.Р-4078 Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Цюрупинської районної ради депутатів трудящих, м. Цюрупинськ Цюрупинського району Херсонської області
	Справ: 112; 1958-1961 рр.
	Опис 1

	Справ: 112; 1958-1961 рр.

	Ф.Р-4079 Херсонський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Херсонської обласної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 45; 1978-1991 рр.
	Опис 1

	Справ: 45; 1978-1991 рр.

	Ф.Р-4082 Контррозвідувальний пункт Херсонського району, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1919 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1919 р.

	Ф.Р-4083 Відділ культури виконавчого комітету Каланчацької районної ради депутатів трудящих, с. Каланчак Каланчацького району Херсонської області
	Справ: 9; 1950, 1954-1956, 1958-1959 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1950, 1954-1956, 1958-1959 рр.

	Ф.Р-4084 Рилєєв Василь Петрович (1944), член Національних спілок фотохудожників і журналістів України, Заслужений діяч мистецтв України
	Справ: 101; 1964-2011 рр.
	Опис 1

	Справ: 101; 1964-2011 рр.

	Ф.Р-4085 Каховське районне політичне бюро при Дніпровському повітовому таємному відділенні Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії, м-ко Каховка Дніпровського повіту Одеської губернії
	Справ: 1; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 1; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-4086 Відділ культури виконавчого комітету Херсонської районної ради депутатів трудящих, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 54; 1953-1962 рр.
	Опис 1

	Справ: 54; 1953-1962 рр.

	Ф.Р-4087 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Сиваської районної ради депутатів трудящих, с. Сиваське Сиваського району Херсонської області
	Справ: 3; 1946, 1948-1949 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1946, 1948-1949 рр.

	Ф.Р-4088 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Новомаячківської районної ради депутатів трудящих, с. Нова Маячка Новомаячківського району Херсонської області
	Справ: 10; 1946-1951 рр.
	Опис 1

	Справ: 10; 1946-1951 рр.

	Ф.Р-4089 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Білозерської районної ради депутатів трудящих, с. Білозерка Білозерського району Херсонської області
	Справ: 9; 1950-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1950-1952 рр.

	Ф.Р-4090 Відділ культури виконавчого комітету Калінінської районної ради депутатів трудящих, с. Калінінське Калінінського району Херсонської області
	Справ: 11; 1951-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 11; 1951-1952 рр.

	Ф.Р-4091 Відділ культурно-просвітньої роботи виконавчого комітету Скадовської районної ради депутатів трудящих, смт Скадовськ Скадовського району Херсонської області
	Справ: 2; 1951-1952 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 1951-1952 рр.

	Ф.Р-4092 Колекція документів громадських організацій, створених на території Херсонщини
	Справ: 34; 1964-2002 рр.
	Опис 1 Херсонський міський клуб любителів книги «Кобзар»

	Справ: 34; 1964-2002 рр.

	Ф.Р-4093 Документи з історії Голодомору 1932-1933 років та голоду 1946-1947 років на Херсонщині
	Справ: 147; 2000-2008 рр.
	Опис 1

	Справ: 2; 2000-2008 рр.
	Опис 2

	Справ: 145; 2008 р.

	Ф.Р-4094 Колекція документів об’єднань громадян незалежної України, створених на території Херсонщини
	Справ: 204; 1976-2007 рр.
	Опис 1 Херсонська обласна організація Української республіканської партії

	Справ: 16; 1990-1996 рр.
	Опис 2 Херсонська обласна організація Соціалістичної партії України

	Справ: 50; 1991-1998 рр.
	Опис 3 Молодіжна організація «Нова генерація»

	Справ: 16; 1994-1999 рр.
	Опис 4 Херсонська обласна організація Ліберального молодіжного об’єднання

	Справ: 18; 1995-1999 рр.
	Опис 5 Херсонська обласна організація політичної партії «Єдина Україна»

	Справ: 9; 2001, 2004-2006 рр.
	Опис 6 Херсонська обласна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

	Справ: 21; 1996-2004 рр.
	Опис 7 Союз нащадків російського дворянства – Херсонське губернське дворянське зібрання (ХГДЗ)

	Справ: 48; 1976-2008 рр.
	Опис 8 Херсонська крайова організація Народного Руху України за перебудову

	Справ: 18; 1989-2007 рр.
	Опис 9 Херсонська обласна організація політичної партії «Сильна Україна»

	Справ: 8; 2000-2012 рр.

	Ф.Р-4095 Горностаєв Євген Вікентійович (1914-2004), краєзнавець, колекціонер, Почесний громадянин м. Херсон
	Справ: 335; 1792, 1799, 1849, 1861-1866, 1871, 1881, 1892, 1894-1906, 1908-1918, 1921, 1923, 1927, 1929, 1932, 1938, 1943, 1948, 1952-1964, 1967, 1970-2003 рр.
	Опис 1

	Справ: 335; 1792, 1799, 1849, 1861-1866, 1871, 1881, 1892, 1894-1906, 1908-1918, 1921, 1923, 1927, 1929, 1932, 1938, 1943, 1948, 1952-1964, 1967, 1970-2003 рр.

	Ф.Р-4096 Колекція конкурсних робіт «Херсонщина спілкується зі світом»
	Справ: 18; 2003 р.
	Опис 1

	Справ: 18; 2003 р.

	Ф.Р-4097 Родина Фальц-Фейнів
	Справ: 314; 1829, 1832-1851, 1853-1857, 1860, 1864-1900, 1902-1903, 1905, 1909-1922, 1926, 1928, 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1946, 1948, 1957-1958, 1966-1968, 1970-2006 рр.
	Опис 1 Едуард Олександрович фон Фальц-Фейн (нар. 14.09.1912), барон, громадський діяч, меценат

	Справ: 272; 1829, 1832-1851, 1853-1857, 1860, 1864-1900, 1902-1903, 1905, 1909-1922, 1926, 1928, 1930, 1934, 1943, 1948, 1957-1958, 1966-1968, 1970-2006 рр.
	Опис 2 Софія Богданівна Фальц-Фейн (1835-1919), поміщиця Таврійської та Херсонської губерній

	Справ: 12; 1874, 1879, 1881, 1890, 1892, 1893, 1895, 1896, 1898, 1906-1908, 1909, 1918-1920, 1922, 1931, 1988-1990, 1992, 1994-2005 рр.
	Опис 3 Фридрих Едуардович Фальц-Фейн (1863-1920), засновник заповідника «Асканія-Нова»

	Справ: 15; 1882, 1890, 1893-1897, 1901, 1904-1905, 1909-1915, 1917-1920, 1984, 1988, 1993-1994, 1999 рр.
	Опис 4 Борис Сергійович Скадовський (1921-2011), нащадок і дослідник історії роду Фальц-Фейнів – Скадовських, Почесний громадянин м. Скадовськ

	Справ: 15; 1894-2005 рр.

	Ф.Р-4098 Кичинський Анатолій Іванович (1950), поет
	Справ: 48; 1968-2012 рр.
	Опис 1

	Справ: 48; 1968-2012 рр.

	Ф.Р-4099 Дніпровське повітове таємне відділення Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем і посадовими злочинами, м. Олешки Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 4; 1920-1921 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1920-1921 рр.

	Ф.Р-4101 Колекція архітектурних креслень
	Справ: 113; 1888, 1895-1896, 1898-1908, 1910-1915, 1917-1919, 1923, 1929, 1931-1934, 1938-1941, 1964-1967 рр.
	Опис 1

	Справ: 113; 1888, 1895-1896, 1898-1908, 1910-1915, 1917-1919, 1923, 1929, 1931-1934, 1938-1941, 1964-1967 рр.

	Ф.Р-4102 Відділ бавовництва виконавчого комітету Горностаївської районної ради депутатів трудящих, с. Горностаївка Горностаївського району Херсонської області
	Справ: 8; 1949-1953 рр.
	Опис 1

	Справ: 8; 1949-1953 рр.

	Ф.Р-4103 Херсонське обласне відділення Українського національного фонду (УНФ) «Взаєморозуміння і примирення», м. Херсон Херсонської області
	Справ: 114; 1994-2008 рр.
	Опис 1

	Справ: 27; 1994-2000 рр.
	Опис 2

	Справ: 39; 2000-2008 рр.
	Опис 3

	Справ: 48; 1994-2006 рр.

	Ф.Р-4104 Херсонське повітове відділення Державного політичного управління (ДПУ), м. Херсон Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 4; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 4; 1922-1923 рр.

	Ф.Р-4105 Колекція агітаційно-пропагандистських документів і оголошень нацистської окупаційної влади та її союзників
	Справ: 15; 1941-1944 рр.
	Опис 1

	Справ: 15; 1941-1944 рр.

	Ф.Р-4106 Степанов Микола Дмитрович (1926-2009), член Національної спілки фотохудожників України, голова правління Херсонського обласного фотоклубу
	Справ: 165; 1926-2010 рр.
	Опис 1

	Справ: 136; 1926-2010 рр.

	Ф. 4107 Державна інспекція з контролю за цінами в Херсонській області Державної інспекції з контролю за цінами України Міністерства економіки України, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 202; 1991-2011 рр.
	Опис 1

	Справ: 202; 1991-2011 рр.

	Ф. 4108 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 123; 1998-2011 рр.
	Опис 1 Представництво Ліцензійної палати України в Херсонській області

	Справ: 14; 1998-2000 рр.
	Опис 2 Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області

	Справ: 109; 2000-2011 рр.

	Ф.Р-4109 5 дільниця Херсонського повітового карно-розшукового відділення, м-ко Кривий Ріг Херсонського повіту Херсонської губернії
	Справ: 1; 1918 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1918 р.

	Ф. 4110 Сектор міграційної служби у Херсонській області Державного комітету України у справах національностей та релігій, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 52; 2005-2012 рр.
	Опис 1

	Справ: 52; 2005-2012 рр.

	Ф.Р-4111 Красненська сільська рада депутатів трудящих, с. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області
	Справ: 59; 1944-1954 рр.
	Опис 1

	Справ: 59; 1944-1954 рр.

	Ф.Р-4112 Громихін В’ячеслав Михайлович (1942), архітектор, Почесний громадянин м. Херсон
	Справ: 33; 1942-2013 рр.
	Опис 1

	Справ: 33; 1942-2013 рр.

	Ф. 4113 Інспекція по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації, м. Херсон Херсонської області
	Справ: 103; 1994-2012 рр.
	Опис 1

	Справ: 103; 1994-2012 рр.

	Ф.Р-4114 Красненський волосний комітет допомоги голодуючим Дніпровського повітового комітету допомоги голодуючим, с. Красне Дніпровського повіту Миколаївської губернії
	Справ: 1; 1922 р.
	Опис 1

	Справ: 1; 1922 р.

	Ф.Р-4115 Перша Красна сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Перше Красне Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 3; 1921-1922 рр.
	Опис 1

	Справ: 3; 1921-1922 рр.

	Ф.Р-4116 Краснівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Краснівка Херсонського повіту Одеської губернії
	Справ: 9; 1922-1923 рр.
	Опис 1

	Справ: 9; 1922-1923 рр.
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