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ПЕРЕДМОВА  

до опису№ 1 фонду Р-364 

Дніпровський повітовий земельний відділ 

 

Створений на матеріальній базі Дніпровської повітової земської управи не пізніше 

червня 1919 року
1
 згідно з постановою Наркомзему від 10 травня 1919 року. Восени того 

ж року припинив діяльність у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

У лютому-березні 1920 року створений повторно на підставі розпорядження 

Миколаївського губернського земельного відділу
2
. У червні 1920 року був евакуйований у 

зв’язку з наближенням лінії фронту
3
, діяльність за цей період не простежується.  

Поновив роботу 05 листопада 1920 року
4
. 

Ліквідований у лютому 1923  року у зв’язку з ліквідацією Дніпровського повіту, 

передавши функції і майно новоствореному Херсонському окружному земельному 

управлінню
5
. 

Відділ мав подвійне підпорядковування: входив до структуриДніпровського 

повітового виконавчого комітету; з профільних питань підпорядковувався 

Миколаївському, з 22 листопада 1922 року – Одеському губернському земельному 

відділу. 

Дніпровському повітовому земельному відділу підпорядковувалися волосні 

земельні відділи, агрономічні ділянки та ветеринарні пункти «на периферії повіту», 

деревні розсадники. 

Земельний відділ мав досить складну структуру, яка до того ж не була сталою. 

Станом на січень 1921 року структура відділу виглядала наступним чином: 

підвідділи: управління, ветеринарний, сільського господарства, землеустрою, оргасіву, 

тваринництва, лісовий, фінансовий, управління радгоспів, управління красгоспів, 

управління технічним виконанням, сектор інтенсивних культур, посівний сектор, сільмаг 

(наведено за переліком посад)
6
. 

31 березня 1922 року колегія відділу затвердила такий штатний розпис: 

адміністративно-організаційний підвідділ, підвідділ землевпорядкування і меліорації, 

підвідділ сільського господарства (відділення агрономічне, тваринництва, інтенсивних 

культур, бджільництва, статистичне, реєстрації сільгоспартілей, насіннєва секція, 

метеорологічна станція), ветеринарний підвідділ, фінансово-матеріальний підвідділ, 

лісовий підвідділ, підвідділ технічного постачання (техпрокат, склад), посівна комісія, 

селянський будинок
7
. 

01 жовтня 1922 року був введений новий штатний розпис на 34 одиниці: 

завідуючий відділом, заступник, канцелярія, підвідділи землевпорядкування, сільського 

господарства і ветеринарний, господарська частина, бухгалтерія
8
. 

На виконання циркулярного розпорядження Одеського губземвідділу від 20 січня 

1923 року при повітових і волосних підвідділах землевпорядкування були створені 

земельні судові комісії для вирішення земельних спорів
9
.  

Функціїфондоутворювача: 

- організаційно-методичне керівництво і контроль за проведенням 

сільськогосподарських робіт, розвитком окремих галузей сільського господарства на 

території Дніпровського повіту; 

                                                           
1
ДАХО, Ф.Р-364, оп. 1, спр. 76, арк. 3. 

2
 Там само, оп. 1, спр. 33, арк. 53-53 зв. 

3
 Там само, оп. 1, спр. 101, арк. 23. 

4
 Там само, оп. 1, спр. 1, арк. 65, спр. 101, арк. 77. 

5
 Там само, спр. 260, арк. 3. 

6
 Там само, спр. 1, арк. 24. 

7
 Там само, спр. 145, арк. 45, 46, 47, 66. 

8
 Там само, спр. 252, арк. 63. 

9
Там само, спр. 162, арк. 19. 



 

- пропаганда агротехнічних знань шляхом організації лекцій-бесід, агітації за створення 

показових полів і ділянок тощо; 

- проведення землевпорядкування земель сільгоспколективів; 

- проведення гідротехнічних меліоративних та будівельних робіт у сільському 

господарстві; 

- затвердження статутів сільгоспколективів (лютий-серпень 1922 року); 

- вирощування сортового насіння, створення насіннєвих фондів, участь у розподіленні і 

видачі посівного матеріалу; 

- ветеринарне обслуговування колгоспів, радгоспів, одноосібних господарств; 

- забезпечення населення і організацій саджанцями дерев; 

- надання в оренду сільгосптехніки та знарядь; 

- ведення сільгоспстатистики; 

- забезпечення підбору, підготовки і підвищення кваліфікації агротехнічних, 

ветеринарних кадрів. 

 

Документи Дніпровського повітового земельного відділу за 1919 і більшу частину 

1920 року практично не збереглися, з кінця 1920 по початок 1923 року – також не в 

повному обсязі, однак більш-менш систематично. 

Документи фонду становлять: накази Народного Комісаріату земельних справ 

УСРР; накази,постанови, циркуляри, протоколиМиколаївського, Одеськогогубернських 

земельних відділів; протоколи засідань колегії, комісій, нарад, плани, звіти, доповіді про 

роботу Дніпровського повітового відділу та його структурних підрозділів; справи про 

створення сільгоспартілей; справи про відведення землі; штатні розписи, кошториси 

видатків, списки працівників відділу, листування з кадрових питань та ін. 

Справи про створення сільгоспартілей (колгоспів) містять (у різних сполученнях) 

протоколи установчих зборів, заяви засновників про реєстрацію артілей, статути, анкети 

акти огляду майна, списки членів артілей. 

Справи про відведення землі сільгоспартілям містять (у різних сполученнях) 

доповіді землемірів, листування з сільгоспсекцією і землемірами, запити в управління 

колгоспів про фактичне існування артілі, протоколи засідань технічної колегії підвідділу 

землевпорядкування про закриття справ про відведення земель (у випадках, якщо артілей 

не існує), схеми відводів, списки членів. 

 

Описсправпотребувавперероблення, оскількичастиназаголовків не 

розкривалаабовикривлювалазмістдокументів. У 

2018 роціописбулопереробленозістовідсотковим переглядом справ,уточнено заголовки 

справ і датидокументів. Виявлено 2 справи, які не стосуютьсяданого фонду, 

якібулипередані за належністю до інших фондів. 

У результаті фонд складається з 268 од.зб. за 1920-1923 роки. 

Описсправ складено за хронологічно-структурним принципом: в межах року 

справи згруповані за структурними підрозділами, в межах підрозділів – за тематикою.  

Якщо документи в справах виходять за межі одного календарного року, справи 

систематизовані за початковою датою (виняток – цивільні судові справи, розміщені в 

описі за кінцевою датою, 1923 рік).  

Однотипні справи про відведення землі (підрозділ «Підвідділ 

землевпорядкування») та про створення сільгоспартілей (підрозділ «Управління 

колгоспів») систематизовані за алфавітом назв волостей, в межах однієї волості – за 

географічними назвами. 

До описускладенопередмову і перевіднутаблицю. 

 

 

Передмову склала  

заступник начальника відділу             Ю.О.Коник 

 



 

2018 рік 

Перевідна таблиця до опису № 1 фонду Р-364 

 

Старий 

№ справи 

Новий 

№ справи 

 Старий 

№ справи 

Новий 

№ справи 

 Старий 

№ справи 

Новий 

№ справи 

1 1  35 104  70 236 

2 39  36 78  71 218 

3 36  37 79  72 246 

4 43  38 103  73 219 

5 160  39 94  74 251 

6 35  40 124  75 209 

7 40  41 82  76 210 

8 156  42 108  77 244 

9 42  43 95  78 88 

10 38  44 89  79 208 

11 ф.Р-442  45 85  80 33 

12 150  46 83  81 34 

13 151  47 92  82 145 

14 37  48 86  82а 146 

15 158  49 81  83 220 

16 154  50 97  84 254 

17 152  51 91  85 221 

18 261  52 101  85а 224 

19 153  53 93  86 252 

20 159  53а 207  87 258 

21 155  54 105  88 259 

22 14  55 202  89 253 

22а 15  56 106  90 256 

23 99  57 239  91 257 

24 12  58 241  92 255 

25 16  59 213  93 222 

26 84  60 212  93а 223 

27 13  61 203  94 11 

27а 87  62 206  95 26 

28 119  63 205  96 27 

29 96  64 204  97 29 

30 107  65 216  98 142 

31 102  66 217  99 28 

32 90  67 215  100 31 

33 98  68 211  101 25 



 

34 80  69 214  101а 137 

101б 138  135 131  171 66 

102 24  136 128  172 69 

103 136  137 134  173 70 

104 147  138 118  174 268 

105 30  138а 20  175 266 

106 141  139 117  176 65 

107 140  140 125  177 265 

108 139  141 226  178 267 

109 100  142 228  179 56 

110 232  143 230  180 73 

111 135  144 229  181 49 

112 233  145 225  182 74 

113 235  146 227  183 58 

114 234  147 76  184 148 

115 237  148 2  185 77 

116 238  148а 165  186 54 

117 18  149 4  187 57 

117а 19  149а 48  188 72 

117б 17  150 5  189 7 

118 22  151 3  190 161 

118а 23  152 201  191 53 

118б 110  153 6  192 162 

118в 112  154 45  193 149 

119 109  155 46  194 163 

120 111  156 44  195 189 

121 120  157 50  196 167 

122 113  158 55  197 183 

123 116  159 47  198 166 

124 121  160 52  199 178 

125 123  161 67  200 185 

126 115  162 68  201 188 

127 129  163 75  202 197 

128 114  164 51  203 164 

129 127  165 62  204 171 

130 122  166 71  205 173 

131 126  167 61  206 175 

132 132  168 60  207 179 

133 130  169 64  208 191 



 

134 133  170 59  209 186 

210 176  226 170  242 242 

211 193  227 190  243 248 

212 195  228 8  244 Р-442, оп. 1, 

спр. 353а 

213 177  229 180  245 247 

214 187  230 168  246 250 

215 174  231 263  247 Р-443, оп. 1, 

спр. 1764а 

216 199  232 264  248 32 

217 63  233 196  249 260 

218 194  234 262  250 21 

219 182  235 10  251 181 

220 198  236 144  252 231 

221 192  237 143  253 41 

222 184  238 245  254 157 

223 172  239 243  255 9 

224 200  240 240    
225 169  241 249    

 
 

  



 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ  

ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ 

І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 

 

ФОНД № Р-364 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за 1920-1923 роки 

 

№ 

з/п 
Заголовок справи 

Крайні дати 

справи 

Кількість 

аркушів 
Примітки 

  

1920 рік 

 

   

  

Канцелярія 

 

   

1 Документи (списки, заяви, посвідчення, 

листування) про прийом, звільнення, облік, 

відрядження, скорочення працівників 

січень 1920 р. 

січень 1922 р. 

498 є копія 

документа за 

30.01.1919 

  

Підвідділ землевпорядкування  

 

   

2 Документи (Закон про землю, постанови , 

циркуляри, інструкції) про облік земельного 

фонду, підготовку і проведення 

соціалістичного землевпорядкування  

 

20 серпня 1920 

р. 

09 березня 1922 

р. 

255  

3 Протоколи, витяги з протоколів засідань 

колегії, циркуляри Миколаївського 

губернського земвідділу в частині 

землевпорядкування, протокол наради 

технічної колегії Одеського губернського 

меліозему 

 

10 липня 1920 

р. 

25 січня 1923 р. 

 

97  

4 Постанови IIДніпровського повітового з’їзду 

рад, протоколи технічних нарад, звіти, 

доповіді про роботу підвідділу 

землевпорядкування, облік землі і 

населення, складання волосних карт; схеми 

посельних відводів; списки землемірів 

 

 

 

грудень 1920 р. 

червень 1921 р. 

300  

5 Документи (протоколи, заяви,листування) 

про відведення землі радгоспам, установам і 

організаціям; схеми земель радгоспів; 

списки нових селищ, шкіл, дитбудинків, 

лікарень і амбулаторій Дніпровського повіту 

 

27 листопада 

1920 р. 

22 листопада 

1921 р. 

 

230  

6 Листування з волосними земвідділами, 

сільськими ревкомами про відведення землі 

30 листопада 

1920 р. 
26  



 

безземельним селянам, проїзд землемірів; 

списки безземельних селян сіл Британи і 

Чорнянка Каховської волості; Карга 

Красненської волості 

 

18 лютого 1921 

р. 

 

7 Документи (протоколи, заяви, посвідчення, 

листування) про впорядкування земельних 

відводів жителів м. Олешки, розселення з 

Олешківської волості 

 

29 грудня 1920 

р. 

07 жовтня 1922 

р. 

 

118  

8 Список обліку їдків і землі 

Великокопанівської сільради 

Великокопанівської волості  

 

[1920 р.] 56  

9 Списки обліку їдоків і землі по населених 

пунктах Красненської волості 

 

1920 р. 194  

10 Список обліку їдківі землі с. Олешки 

Олешківської волості  

 

1920 р. 

 

48  

  

Підвідділ сільського господарства  

 

   

11 Постанови РНК УСРР, інструкції Наркомату 

землеробства УСРР, циркуляри 

Миколаївського губернського  земвідділу 

про розвиток племінного тваринництва і 

конярства, організацію молочних ферм; план 

роботи підвідділу тваринництва на 1921 рік 

 

 

 

 

 

07 грудня 1920 

р. 

10 січня 1920 р. 

 

142  

12 Протоколи засідання колегії, нарад, комісій 

при Дніпровському повітовому земвідділі з 

питань сільського господарства, змішаної 

наради Каїрської волосної зоотехнічної 

комісії  

 

08 грудня 1920 

р. 

24 червня 1921 

р. 

 

17  

13 Документи (циркуляри, заяви, листування, 

списки) про облік, обстеження і охорону 

городів, садів та виноградників, заготівлю 

посадкового матеріалу 

 

28 листопада 

1920 р. 

12 липня 1921 р. 

 

580  

14 Листування з волосними виконкомами, 

земвідділами, інструкторами з полівництва 

і садівництва про роботу агрономічних 

дільниць; заяви, посвідчення агротехнічних 

працівників 

 

19 листопада 

1920 р. 

23 липня 1921 р. 

 

340  

15 Те саме 

і доповідь агронома Каховської дільниці 

Фоменка С.К. на Дніпровській повітовій 

18 грудня 1920 

р. 

 23 грудня 1921 

357  



 

агрономічній нараді про роботу агрономів 

на місцях  

 

р. 

 

16 Акти, квитанції, супровідні записки про 

передачу Дніпровському повітовому 

земвідділу відбракованих коней  

з військових частин 

 

20 листопада 

1920 р. 

31 грудня 1921 

р. 

 

272  

  

Управління радгоспів  

 

   

17 Інструкція про губернські і повітові комісії 

по обстеженню радгоспів УСРР; витяг з 

протоколу засідання колегії Миколаївського 

губернського управління радгоспів про 

реалізацію майна радгоспу «Циммервальд»; 

анкета, акти, списки службовців радгоспу 

«Паризька комуна» 

 

Анотація: є список боржників за оренду 

землі в Антоново-Красній економії 

Скадовського С.Б. станом на 01 січня 1916 

р. 

 

17 грудня 1920 

р. 

02 січня 1922 р. 

 

23  

18 Документи (циркуляри, протоколи, заявки, 

листування, посвідчення) про організацію 

управління радгоспів при Дніпровському 

повітовому земвідділі, створення і 

матеріальний стан радгоспів повіту 

 

09 листопада 

1920 р. 

29 червня 1921 

р. 

 

255  

 Те саме 

 

08 грудня 1920 

р. 

01 липня 1921 

р. 

 

253  

20 Анкета, описи майна,  

листування з радгоспом 

«Першоприморський»  Бехтерської волості 

про роботу  

і передачу його Дніпровського повітовому 

управлінню військового-продовольчого 

постачання  

 

18 жовтня 1920 

р. 

16 жовтня 1921 

р. 

 

30  

21 Документи (протоколи, акти, листування, 

списки працівників, переліки майна) про 

фінансово-майновий стан радгоспу 

«Циммервальд» Бехтерської волості 

 

13 грудня 1920 

р. 

27 липня 1921 

р. 

 

162  

22 Протоколи загальних зборів, доповіді, 

листування про роботу, описи майна, списки 

працівників радгоспу «Паризька Комуна» 

Каланчацької волості 

 

26 листопада 

1920 р. 

05 серпня 1921 

р. 

 

153  

23 Те саме радгоспу «Червона Зірка» 10 листопада 140  



 

Красненської волості  

 

1920 р. 

01 серпня 1921 

р. 

 

  

Ветеринарний підвідділ 

 

   

24 Протоколи Української ветеринарної 

наради, Миколаївського губернського 

ветеринарного з’їзду, положення про 

губернські надзвичайні протичумні комісії; 

циркуляри Миколаївського губернського 

земвідділу, листування з ним про роботу 

відділу, боротьбу з чумою худоби 

 

 

 

 

23 грудня 1920 

р. 

30 листопада 

1921 р. 

 

167  

25 Протоколи засідань ветеринарної секції 

повітового з’їзду працівників сільського 

господарства; документи  

(протоколи, відомості, заяви, листування) 

про боротьбу з епізоотіями, матеріальне 

забезпечення ветпрацівників 

 

08 грудня 1920 

р. 

23 грудня 1921 

р. 

 

320  

26 Наказ Дніпровського повітового 

військкомату про мобілізацію ветеринарних 

працівників, донесення ветеринарних служб 

15-ї стрілецької Сиваської дивізії про 

виявлення осередків захворювань коней і 

худоби, рух чумних гуртів з Криму 

 

17 грудня 1920 

р. 

13 серпня 1921 

р. 

 

51  

27 Звіт про роботу ветеринарних пунктів за 

1920 рік, доповіді про роботу ветеринарного 

підвідділу за 1921 рік 

 

 81  

28 Відомості, листування з волосним 

земвідділами, ветеринарними пунктами про 

виявлення і боротьбу з ящуром 

 

01 грудня 1920 

р. 

22 листопада 

1921 р. 

 

29  

29 Документи (протоколи, відомості, акти, 

листування) про виявлення і боротьбу з 

чумою рогатої худоби 

 

11 грудня 1920 

р. 

30 вересня 1921 

р. 

 

282  

30 Акти про знищення заражених коней, 

посвідчення власників 

 

05 грудня 1920 

р. 

26 жовтня 1921 

р. 

 

92  

31 Заяви, посвідчення ветеринарних 

працівників; протокол сходу громадян с. 

Михайлівка Красненської волості про 

23 листопада 

1920 р. 

02 липня 1921 р. 

63  



 

необхідність відкриття ветеринарного 

пункту; справа про з’ясування 

компетентності ветфельдшера  

с. Рождественське  

 

  

Лісовий підвідділ 

 

   

32 Опис лісів і садів Дніпровського повіту, 

схеми, акти огляду  

і приймання лісових дач до загального 

лісового фонду 

 

07 травня 1920 

р. 

23 жовтня 1921 

р. 

159  

  

Фінансово-матеріальний підвідділ 

 

   

33 Документи (постанови, циркуляри, 

інструкції, листування) про організацію 

Дніпровського повітового земвідділу, 

ведення бухгалтерії, тарифікацію оплати 

праці 

 

Анотація: у справі є нормативні документи 

вищих радянських органів влади стосовно 

земвідділів за 1918-1919 рр. 

 

12 лютого 1920 

р. 

02 січня 1922 р. 

72  

34 Вимогові відомості на видачу жалування і 

оплату понаднормових робіт ветеринарним 

працівникам Дніпровського повіту 

 

листопад 1920 

р. 

грудень 1921 р. 

138  

  

1921 рік 

 

   

  

Адміністративно-організаційний підвідділ 

 

   

35 Накази, постанови, циркуляри, інструкції 

ВУЦВК,РНК і Наркоматів УССР, 

Миколаївських губернських виконкому і 

земвідділу про організацію роботи 

радянських установ; типова структура 

адміністративно-організаційного відділу 

повітового земвідділу; типовий штатний 

розпис волосних виконкомів 

 

18 грудня 1921 

р. 

 28 вересня 

1922 р. 

 

314+Х є копія 

документа за 

30.01.1919 

36 Постанови РНК УСРР,РВРР, циркуляри 

Миколаївських губернських відділу 

управління, земвідділу про організацію 

роботи радянських установ, порядок 

відносин між профільними установами, 

мобілізацію спеціалістів сільського 

господарства 

 

 

 

04 січня  

07 грудня 1921 

р. 

 

116  



 

 

 

37 Телеграма Наркомату землеробства УСРР, 

листування  

з радгоспом «Успенка» Громівської волості 

про відтермінування передачі його 

Запорізькому губернському управлінню 

радгоспами; накази Генічеського повітового 

виконкому про передачу Громівської, 

Новотроїцької  

і Рождественської волостей  

до складу Генічеського повіту 

 

22 грудня 1921 

р. 

21 лютого 1922 

р. 

 

12  

38 Протоколи засідань колегії Миколаївського 

губернського земвідділу  

 

10 січня  

13 грудня 1921 

р. 

 

237  

39 Постанови, циркуляри, протоколи засідань 

колегій Миколаївського губернського, 

Дніпровського повітового земвідділів, 

листування про розподіл обов’язків і 

повноважень, боротьбу  

з неврожаєм, збереження насінників і 

розсадників; кошториси видатків підвідділу 

сільського господарства на листопад 1921-

1922 рік 

 

21 січня  

22 грудня 1921 

р. 

 

169  

40 Постанови ІІ повітового з’їзду рад, 

резолюції І повітового з’їзду КНС, 

протоколи з’їздів голів волосних земвідділів, 

листування з ними про скликання з’їздів  

 

06 лютого 

16 серпня 1921 

р. 

 

27  

41 Постанови, циркуляри, протоколи засідань 

президій Дніпровського повітового 

виконкому, економічної наради; 

розпорядження, оголошення повітових 

радянських органів влади і управління, 

надіслані до відома 

 

15 січня 

30 грудня 1921 

р. 

 

120  

42 Листування з волосними виконкомами і 

земвідділами про кадрове забезпечення, 

організацію діловодства земвідділів, видачу 

пайків працівникам; списки працівників 

волосних земвідділів 

 

 

05 вересня 1921 

р. 

09 серпня 1922 

р. 

 

100  

43 Доповідь про роботу Новомаячківського 

волосного земвідділу; листування  

з волосними земвідділами  

про кадрове і матеріальне забезпечення 

роботи 

01 січня  

12 серпня 1921 

р. 

 

27 є копія 

документа за 

12.12.1920 

  

Підвідділ землевпорядкування 

 

   



 

44 Програма робіт  

по соціалістичному землевпорядкуванню в 

Україні, протоколи Миколаївського 

губернського, Дніпровського повітового 

з’їздів землевпорядників, плани 

землевпорядних робіт по Дніпровському 

повіту на 1921-1923 роки, доповіді 

землемірів про роботу 

 

14 вересня 1921 

р. 

30 листопада 

1922 р. 

 

119  

45 Документи (циркуляри, інструкції, правила, 

листування) про нормативне забезпечення  

і організацію землемірно-

землевпорядкувальних робіт, складання 

звітності 

 

27 березня 1921 

р. 

07 грудня 1923 

р. 

 

193  

46 Описи, акти приймання-передавання справ і 

майна підвідділу землевпорядкування  

і меліорації при зміні керівника, ліквідації 

Миколаївського губернського меліозему 

 

02 червня 1921 

р. 

08 грудня 1922 

р. 

 

34  

47 Настільний реєстр, опис спірних справ про 

право користування землею і реманентом,  

листування з волосними земвідділами, 

народними судами про перспективи і 

розгляд спірних справ 

 

30 серпня 1921 

р. 

27 лютого 1922 

р. 

 

179  

48 Зведення, звіти про роботу землемірів по 

землевпорядкуванню, відведенню земель 

для нових селищ, схеми земельних ділянок 

 

 

 

 

 

 

липень 

жовтень 1921 р. 

 

308  

49 Акти обстеження, анкети, описи майна 

колишніх нетрудових господарств 

Чалбаської 

і Чаплинської волостей, маєтку Давидфельд 

(колиш. Классена) Бехтерської волості 

 

09 грудня 1921 

р. 

02 січня 1922 р. 

 

38  

50 Документи (протоколи, доповіді, довідки, 

заяви, листування)  

про відведення надільної землі селянам, 

складання списків платників продподатку, 

пересилання судово-земельних справ; 

списки громадян с. Великий Кардашин 

Олешківської волості, членів Олешківського 

товариства виноградарів  

і виноробів «Сипучі піски» 

 

06 грудня 1921 

р. 

04 січня 1922 р. 

 

256  

51 Документи (протоколи, заяви, листування) 

про відведення надільної землі селянам; 

списки бажаючих переселитися  

13 березня 1921 

р. 

19 квітня 1922 

97  



 

з с. Великі Копани, вибулих жителів с. 

РаденськВеликокопанівської волості 

 

р. 

 

52 Документи (протоколи, акти, відомості, 

списки, розписки) про розбивку посельних 

відводів на господарські клітини, стягнення 

оплати за цю роботу 

 

24 травня 1921 

р. 

18 січня 1923 р. 

 

441  

53 Документи (протоколи, списки, договори, 

листування) про здачу в оренду ділянок із 

запасних фондів  

 

22 грудня 1921 

р. 

30 січня 1923 р. 

 

283  

54 Повідомлення Дніпровської повітової 

комісії по боротьбі  

з дезертирством про позбавлення і 

поновлення пільгових прав 

землекористування сім’ям дезертирів; 

списки дезертирів  

по волостях 

 

25 лютого  

26 липня 1921 

р. 

 

428  

55 Витяг з тимчасової інструкції  

по облаштуванню переселенців-обратників і 

біженців голоду; листування з волосними 

виконкомами, земвідділами про чисельність 

українців-обратників з РСФСР; списки 

обратників і внутрішніх розселенців 

25 листопада 

1921 р. 

24 січня 1923 р. 

 

148  

56 Документи (протоколи, заяви, анкети, 

листування) про рух переселенців із 

центральних губерній у Дніпровський повіт 

 

січень  

вересень 1921 

р. 

 

70  

57 Листи в Миколаївський губернський, 

Херсонський повітовий земвідділ про 

бажання жителів с. Козачі Лагері Козаче-

Лагерської волості переселитися в 

Микільську волость Херсонського повіту 

 

04 квітня  

30 серпня 1921 

р. 

 

5  

58 Посімейні списки, заяви, посвідчення 

бажаючих переселитися з Мелітопольського 

повіту Запорізької губерній  

до Дмитрівської волості Дніпровського 

повіту, листування з Дмитрівським 

волосним земвідділом 

 

30 червня 1921 

р. 

23 травня 1922 

р. 

 

46  

59 Справа по підготовці земельних відводів для 

Державного степового заповідника 

«Асканія-Нова» і заповідних 

акліматизаційних ділянок  

на території Джарилгацької, Кінбурнської, 

Тендрівської кіс 

 

22 березня 

29 вересня 1921 

р. 

 

11  

60 Справа про підготовку проекту відведення 

землі Державному степовому заповіднику  

«Асканія-Нова» 

 

07 липня  

25 листопада 

1921 р. 

 

17  



 

61 Справа про відведення Земленотропинській 

трудовій артілі металістів «Монтер» землі 

колиш. КарамановаБехтерської волості 

 

20 квітня 1921 

р. 

18 листопада 

1922 р. 

 

8  

62 Справа про відведення сільгоспартілі  «В 

пам'ять 9 січня 1905 року» землі при хуторі 

(колиш. Коломойця) Бехтерської волості (є 

список членів) 

 

08 березня 1921 

р. 

09 лютого 1923 

р. 

 

12  

63 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Воля» землі  

при с. ОблоїБехтерської волості 

 

 

 

 

02 грудня 1921 

р. 

23 жовтня 1922 

р. 

 

8  

64 Справа про відведення сільгоспартілі ім. 

Леніна землі при с. ОлексіївкаБехтерської 

волості 

 

27 серпня  

04 листопада 

1921 р. 

 

  

65 Справа по розгляду скарг громадян с. 

Кардашинка Олешківської волості на 

зайняття їх землі торф'яними промислами 

для сушки торфу 

 

15 січня 1921 р. 

24 березня 1922 

р. 

 

25  

66 Справа про відведення землі Олешківському 

будинку примусових робіт 

 

08 квітня 1921 

р. 

06 квітня 1922 

р. 

 

8  

67 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Братське життя» землі в маєтку 

Катеринопіль  

(колиш. Шмідта) Покровської волості 

 

20 липня 1921 

р. 

05 грудня 1922 

р. 

 

9  

68 Справа про відведення землі сільгоспартілі 

«Овоч»  

у Покровській волості 

 

12 липня 1921 р. 

18 листопада 

1922 р. 

 

9  

69 Справа про відведення Дніпровському 

повітовому управлінню міліції в оренду 

землі при хуторі (колиш. Білимова) 

Чалбаської волості 

 

21 вересня 1921 

р. 

27 січня 1922 р. 

9  

70 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Труд» землі  

в урочищі Буркути-плавні  

(колиш. Гайєра (Геллера)) Чалбаської 

волості 

 

17 квітня 1921 

р. 

11 грудня 1922 

р. 

 

52  

71 Справа  про  відведення Скадовському 

Первомайському дитбудинку городньої 

землі з дачі КумбатинЧалбаської волості 

18 листопада 

1921 р. 

27 березня 1922 

8  



 

 р. 

 

72 Список власників піщано-виноградних 

ділянок на Збур’ївській лісовій дачі, заяви, 

листування з волосним земвідділом про 

відведення ділянок 

 

06 квітня 1921 

р. 

02 січня 1923 р. 

 

21  

73 Те самеКозаче-Лагерській лісовій дачі 

 

 

28 січня 1921 р. 

28 січня 1922 р. 

 

20  

74 Список власників піщано-виноградних 

ділянок на Олешківській лісовій дачі,  

заяви, листування з волосним земвідділом 

про відведення ділянок 

 

06 березня 1921 

р. 

15 липня 1922 

р. 

 

58  

75 Протокол засідання колегії Дніпровського 

повітового земвідділу, клопотання  

у Миколаївський губернський земвідділ про 

відведення групі працівників повітового 

земвідділу садибних ділянок  

з колишньої Олешківської казенної лісової 

дачі 

 

23 грудня 1921 

р. 

03 квітня 1922 

р. 

 

5  

76 Посвідчення, заяви громадян  

про виділення земельних ділянок з 

Олешківської казенної лісової дачі 

 

28 червня 1919 

р. 

11 листопада 

1921 р. 

30  

77 Список домовласників хут. Саги 

Олешківської волості 

1921 р. 14  

  

Підвідділ сільського господарства 

 

   

78 Положення про сільгоспради земвідділів 

Миколаївської губернії, протокол 

організаційного засідання комісії по 

створенню сільгоспрад 

у Дніпровському повіті, протоколи засідань 

сільгоспрад при волосних земвідділах; 

схеми ветеринарної мережі повіту, список 

ветперсоналу 

 

12 лютого  

12 жовтня 1921 

р. 

 

95  

79 Протокол засідання Дніпровської повітової 

сільгоспради; програма, списки, листування 

про скликання повітової агрономічної 

наради  

 

09 квітня  

19 грудня 1921 

р 

50  

80 Плани, звіти, доповіді про роботу підвідділу 

сільського господарства за січень-

вересень1922 року; листування з 

Миколаївським губернським земвідділом 

про складання звітності 

 

 

05 грудня 1921 

р. 

вересень 1922 

р. 

 

79  

81 Зведення, листування  27 червня  60  



 

з Миколаївським губернським, волосними 

земвідділами про види на врожай 

сільгоспкультур  

 

20 серпня 1921 

р. 

 

82 Статичні відомості про площі посівів 

ярових, озимих, пропашних культур по 

волостях 

 

06 липня  

13 серпня 1921 

р. 

 

42  

83 Документи (циркуляри, акти, листування) 

про перевірку стану посівів, вирощування 

кормових трав; тези про боротьбу з 

посухою; списки власників люцерників і 

отримувачів насіння люцерни по Чалбаській 

і Чаплинській волостях 

 

12 лютого 

02 грудня 1921 

р. 

 

60  

84 Документи (накази, постанови, циркуляри, 

інструкції, протоколи) про організацію 

роботи земельних органів, збереження 

поголів’я коней  

і худоби, створення насіннєвих фондів, 

боротьбу зі шкідниками сільського 

господарства  

 

08 грудня 1921 

р. 

23 вересня 1922 

р. 

344  

85 Анкети, акти, листування  

з дільничними агрономами про обстеження 

стану городництва, баштанництва, 

тютюнництва, хмелярства, лікарських 

культур  

 

19 липня  

15 листопада 

1921 р. 

 

161  

86 Анкети, листування  

з дільничними агрономами про обстеження 

збитків рослинництва від шкідників 

сільського господарства за I півріччя 1921 

року 

 

04 серпня  

11 серпня 1921 

р. 

 

58  

87 Документи (циркуляри, заяви, листування,  

списки) про облік, обстеження і охорону 

городів, садів та виноградників, заготівлю 

посадкового матеріалу 

 

14 січня  

08 грудня 1921 

р. 

 

459  

88 Документи (відомості, заяви, листування) 

про облік городів, садів та виноградників,  

заготівлю і видачу насіння, підготовку 

повітової виставки продукції інтенсивних 

культур  

і бджільництва 

 

25 грудня 1921 

р. 

17 жовтня 1922 

р. 

 

244  

89 Заяви, договори, листування  

з виконкомами, підприємствами, 

сільгоспколективами 

про орендування садів, городів, 

виноградників 

 

27 листопада 

1921 р. 

22 вересня 1922 

р. 

 

73  

90 Документи (доповідні записки, заяви, описи 30 грудня 1920 231  



 

майна, листування, списки працівників) про 

роботу деревних розсадників Дніпровського 

повіту 

 

р. 

15 грудня 1921 

р. 

 

91 Заяви, листування  

з Миколаївським губернським, волосними 

земвідділами, організаціями, громадянами  

про відпуск саджанців дерев, охорону 

Великокопанівського розсадника, 

закладення нових деревних розсадників 

 

30 липня 1921 

р. 

20 жовтня 1922 

р. 

 

104  

92 Анкети, листування  

з дільничними агрономами  

про обстеження дослідно-показових ділянок 

 

28 жовтня 1921 

р. 

10 червня 1922 

р. 

 

41  

93 Заяви, договори, листування  

з дільничними агрономами  

і орендарями про утримання дослідно-

показових полів 

 

03 січня 1921 р. 

04 листопада 

1922 р. 

 

311  

94 Документи (протоколи, відомості, 

листування) про проведення інструкторами 

агрономічних дільниць лекцій 

сільськогосподарської тематики серед 

населення 

 

16 жовтня 1921 

р. 

22 грудня 1922 

р. 

 

37  

95 Листування з інспекторами агрономічних 

дільниць про проведення метеорологічних 

спостережень; щоденник 

спостереженьБехтерського пункту 

 

 

січень 

грудень 1921 р. 

 

36  

96 Документи (постанови, інструкції, заяви, 

листування) про охорону племінної худоби, 

придбання худоби і коней для агробази та 

опорних злучних пунктів в обмін на 

кукурудзу, відведення в оренду пасовищ 

 

28 жовтня 1921 

р. 

30 жовтня 1922 

р. 

 

258  

97 Документи (циркуляри, відомості, 

листування, списки) про забезпечення 

кормами племінної худоби, видачу фуражу 

установам і населенню 

 

12 листопада 

1921 р. 

14 вересня 1922 

р. 

 

74  

98 Заяви, листування з установами, 

організаціями, військовими частинами, 

громадянами  

про заготівлю фуражу, відведення пасовищ,  

діяльність радгоспів,  

з господарських питань 

 

27 червня  

26 грудня 1921 

р. 

 

106  

99 Заяви, листування з Миколаївським 

губернським військкоматом, волосними 

земвідділами про розподіл серед населення 

10 грудня 1921 

р. 

05 травня 1922 

24  



 

коней, демобілізованих з військових частин  

 

р. 

 

100 Списки власників зареєстрованих племінних 

коней і худоби по Дніпровському повіту 

 

03 лютого  

11 липня 1921 

р. 

 

263  

101 Списки, посвідчення, табелі обліку 

понаднормових робіт працівників підвідділу 

сільського господарства; листування  

з установами і організаціями  

про скликання нарад, матеріально-технічне 

забезпечення роботи підвідділу 

 

09 січня 1921 р. 

27 грудня 1922 

р. 

 

255  

 Посівна комісія 

 

   

102 Накази, інструкції, протоколи засідань, 

телеграми Миколаївського губвиконкому, 

Миколаївської губернської і Дніпровської 

повітової посівних комісій про видачу 

насіннєвої позики, створення Державного 

насіннєвого фонду, підготовку курсів 

керівників посівної кампанії 

 

27 грудня 1921 

р. 

20 березня 1922 

р. 

 

84  

103 Протоколи засідань Дніпровської повітової 

посівної комісії, волосних посівних 

комітетів, сходів громадян сіл, зборів членів 

сільгоспартілей і профспілок, заяви, 

листування про видачу посівного матеріалу  

 

Анотація: є списки працівників повітового 

продовольчого комітету, Олешківської 

заготконтори 

 

13 листопада 

1921 р. 

30 травня 1922 

р. 

 

156  

104 Доповіді про роботу Дніпровської повітової 

посівної комісії, протоколи засідань 

волосних економічних нарад і посівних 

комісій, акти ревізій волосних посівкомів і 

вилучення посівного матеріалу з волосних 

КНС 

 

01 жовтня 1921 

р. 

14 травня 1922 

р. 

 

249  

105 Листування з волосними посівними 

комісіями, установами і організаціями про 

видачу посівного матеріалу; квитанції, 

списки платників і неплатників насіннєвої 

позики 

 

13 січня 1921 р. 

11 травня 1922 

р. 

 

138  

106 Документи (постанови, інструкції, 

циркуляри, протоколи) про проведення 

осінньої посівної кампанії, розподілення 

посівного матеріалу 

 

10 липня 1921 

р. 

27 січня 1922 р. 

 

104  

107  Документи (накази, циркуляри, протоколи, 

зведення) про відпуск посівного матеріалу, 

організацію насіннєвих фондів 

10 вересня 1921 

р. 

31 травня 1922 

134  



 

 р. 

 

108 Документи ( протоколи, відомості, акти, 

посвідчення)  

про облік видачі і повернення насіннєвих 

позик 

19 вересня 1921 

р. 

29 березня 1922 

р. 

 

88  

  

Управління радгоспів 

 

   

109 Постанова особливої комісії  

[РНК УРР] про форми ведення господарства 

у радгоспах, інструкція про губернські і 

повітові комісії по обстеженню радгоспів 

УСРР; список справ повітового управління 

радгоспів за січень-жовтень 1921 року 

 

27 вересня 1921 

р. 

04 січня 1922 р. 

 

9  

110 Наказ, циркуляри Миколаївського 

губвиконкому про засади існування 

радгоспів; доповіді про роботу управління 

радгоспів і стан радгоспів Дніпровського 

повіту 

 

02 лютого 

24 грудня 1921 

р. 

 

33  

111 Протоколи засідань колегії Миколаївського 

губернського управління радгоспів, 

повітової комісії по обстеженню радгоспів; 

витяг з протоколу засідання повітової 

економічної наради  

про ліквідацію Олешківського Успенського 

жіночого монастиря 

 

19 листопада 

1921 р. 

30 січня 1922 р. 

 

38  

112 Витяги з протоколів засідань президії 

Дніпровського повітового виконкому, 

колегії земвідділу, протоколи повітового 

з’їзду завідуючих радгоспами, засідань 

комісії по обстеженню радгоспів 

 

22 червня  

29 грудня 1921 

р. 

 

49  

113 Листування з радгоспами стосовно надання 

відомостей  

про господарство; список комуністів по 

радгоспах; переліки зброї по радгоспах 

 

14 вересня 1921 

р. 

02 лютого 1922 

р. 

 

35  

114 Протокол загальних зборів, штатний розпис, 

листування про роботу радгоспу 

«Більшовик» Бехтерської волості 

 

Анотація: є відомості про розселення по 

радгоспах «рязанських їдків» 

 

05 серпня  

18 листопада 

1921 р. 

 

19  

115 Протоколи загальних зборів, акти, відомості, 

листування про роботу радгоспу «Паризька 

комуна» Каланчацької волості 

 

08 серпня  

03 грудня 1921 

р. 

 

88  

116 Протоколи загальних зборів, засідань  04 липня  105  



 

робіткому, доповіді, листування про роботу 

радгоспу «Червона Зірка» Красненської 

волості 

 

12 грудня 1921 

р. 

 

117 Акт обстеження, листування з радгоспом 

«Робітниця» Олешківської волості про 

роботу і передачу його сільгоспартілі 

«Меліса» 

 

 

24 серпня  

27 грудня 1921 

р. 

 

56  

118 Описи майна, листування з радгоспом 

«Преображенський» Першокостянтинівської 

волості про підготовку його ліквідації 

 

03 серпня 1921 

р. 

28 лютого 1922 

р. 

 

28  

 Управління колгоспів 

 

   

119 Накази,постанови, циркуляри, інструкції, 

проколи Наркомату землеробства УСРР, 

Миколаївських губернських земвідділу, 

управління державних земель і майна, 

Дніпровських повітових виконкому, 

земвідділу про реєстрацію статутів 

сільгоспколективів, внутрішнє 

землевпорядкування, стягнення 

канцелярського збору 

 

02 лютого 1921 

р. 

26 січня 1923 р. 

 

184  

120 Циркуляри, протоколи засідань колегії 

Миколаївського губернського земвідділу, 

листування з ним про організацію 

повітового управління колгоспів, 

колективізацію сільського господарства  

 

24 лютого 1921 

р. 

03 серпня 1922 

р. 

 

66  

121 Протоколи засідань колегій Дніпровського 

повітового земвідділу, підвідділів колгоспів 

і землевпорядкування 

 

06 березня  

12 лютого 1921 

р. 

 

84  

122 Протоколи Iповітового з’їзду представників 

колгоспів, пленарного засідання рад 

сільгоспартілей «Нове життя» і 

«Рівноправ’я» Каланчацької волості 

 

26 квітня  

06 червня 1921  

р. 

 

17  

123 Документи (протоколи установчих зборів, 

акти,  заявки, листування) про організацію 

сільгоспартілей, видачу їм будматеріалів і 

насіння 

 

28 лютого  

10 серпня 1921 

р. 

 

151  

124 Документи (статути, протоколи, заяви, 

листування) про організацію сільгоспартілей 

у Бехтерській і Покровській волостях, 

наділення їм землі з дачі колиш. Попеля 

Покровської волості 

10 квітня  

03 жовтня 1921 

р. 

 

38 є примірники 

Типового 

статуту 

сільгоспартілей, 

затвердженого 

29.09.1920 

125 Акти обстеження сільгоспартілей і комун 

Бехтерської Покровської волостей і с. 

13 червня  

05 
19  



 

Олешки 

 

листопада1921р. 

 

126 Справа про організацію сільгоспартілі «1 

Травня»  

в с-щіКраснознаменкаБехтерської волості 

 

10 червня  

11 липня 1921 

р. 

 

11  

127 Справа про організацію 1-ї 

Новоолексіївської городницької артілі 

Бехтерської волості 

 

25 березня 1921 

р. 

02 січня 1922 р. 

 

69  

128 Справа про організацію сільгоспартілі ім. 

Т.Шевченка  

в с. УспенкаГромівської волості 

 

15 травня  

09 червня 1921 

р. 

 

6  

129 Справа про організацію садово-

городницької артілі «Плодоовоч» у м. 

Олешки Олешківської волості 

 

22 березня 

25 серпня 1921 

р. 

 

20  

130 Справа про організацію сільгоспартілі 

«Меліса» на землях радгоспу «Робітниця» 

Олешківської волості з колишніх черниць 

Успенського жіночого монастиря 

 

27 липня  

22 

листопада1921р. 

41  

131 Справа про організацію сільгоспартілей 

«Пам'ять полеглих борців Паризької 

комуни» на хут. СухиниЧалбаської волості, 

«Трар» на Французьких хуторах 

Покровської волості 

 

05 квітня  

25 липня 1921 

р 

22  

132 Справа про організацію сільгоспартілі 

«Свобода» Покровської волості і земельний 

конфлікт її з сільгоспартіллю «Труд»  

 

01 липня  

13 грудня 1921 

р. 

 

54  

133 Справа про організацію сільгоспартілі 

«Труд» в с. Малі Копані і переселення її в 

маєток БуркутиЧалбаської волості 

 

16 березня  

06 

листопада1921р. 

 

44  

134 Справа про ліквідацію сільгоспартілі 

«Свободний шлях» в с. ДарівкаЧалбаської 

волості 

 

 

02 липня 1921 

р. 

26 серпня 1922 

р. 

 

111  

  

Ветеринарний підвідділ 

 

   

135 Протоколи Всеукраїнської наради 

завідуючих губернськими ветеринарними 

підвідділами, Миколаївської губернської 

ветеринарно-адміністративної наради; 

циркуляри Миколаївських губернських 

виконкому, земвідділу про роботу 

скотобоєнь, оплату ветеринарних послуг, 

складання звітності; відомості про 

виявлення чуми рогатої худоби; 

24 грудня 1921 

р. 

18 березня 1922 

р. 

 

186  



 

реєстраційні картки працівників 

 

136 Документи (протоколи, акти, заяви, 

листування) про роботу ветеринарного 

підвідділу; відомість про ветеринарну 

службу Громівської, Новотроїцької і 

Рождественської волостей перед передачею 

їх до Генічеського повіту 

 

13 грудня 1921 

р. 

28 вересня 1922 

р. 

 

340  

137 Документи (відомості, акти, заяви, 

листування) про боротьбу з епізоотіями, 

матеріальне забезпечення ветпрацівників 

 

02 червня  

20серпня 1921 

р. 

 

305  

138 Те саме 

 і про оснащення ветлабораторій; списки 

власників коней і худоби по 

Великокопанівській волості 

 

20 серпня 1921 

р. 

10 січня 1922 р. 

 

312  

139 Акти про знищення заражених коней  

 

06 січня  

30 травня 1921 

р. 

 

301  

140 Акти про знищення заражених коней, 

посвідчення, розписки власників про 

отримання коней взамін знищених  

 

27 квітня  

26 жовтня 1921 

р. 

 

59  

141 Акти про виявлення і знищення заражених 

коней 

 

11 червня 

01 січня 1921 р. 

382  

142 Службові листки ветеринарних працівників 

Дніпровської повітової земської управи, 

повітового земвідділу 

 

 

 

1912, 

1921-1922 рр. 

 

56 бланкова книга, 

заповнювана в 

різні періоди 

 

  

Прокатне відділення 

 

   

143 Постанова Наркомату землеробства УСРР 

про розподілення тракторів, циркуляри, 

телеграми Миколаївського губернського 

управління техпостачання 

про облік, ремонт і порядок  

здачі в оренду сільгосптехніки 

 

28 грудня 1921 

р. 

03 червня 1922 

р. 

 

14  

144 Заяви, договори на здачу в оренду 

локомобілів і молотарок 

30 

листопада1921р. 

30 вересня 1922 

р. 

212  

  

Фінансово-матеріальний підвідділ 

 

   

145 Документи (накази, положення, інструкції, 

листування) про ведення бухгалтерії 

26 грудня 1921 

р. 

179  



 

Дніпровського повітового земвідділу, оплату 

операцій з посівним матеріалом; штатні 

розписи, списки працівників 

 

01 вересня 1922 

р. 

 

146 Вимогові відомості на видачу жалування, 

премій, заборгованості, оплату 

понаднормових робіт працівникам 

земвідділу 

 

січень 

грудень1921 р. 

 

59  

147 Звіти, відомості про рух коштів, листування 

з Миколаївським губернським земвідділом 

про оплату праці ветпрацівників 

 

25 липня 1921 

р. 

20 вересня 1922 

р. 

 

93  

148 Табелі обліку понаднормових робіт, 

вимогові відомості на видачу жалування, 

рахунки по використанню авансових коштів, 

посвідчення на відрядження землемірів; 

заява, список жителів с. 

АгайманиМелітопольского повіту 

Запорізької губернії на відведення землі у 

Дмитрівській волості 

 

02 березня  

10 

листопада1921р. 

 

346  

149 Вимогові відомості на видачу авансів на 

відрядження землемірів, рахунки по 

використанню авансових коштів, листування 

з фінансово-матеріальним підвідділом про 

своєчасне надання звітів 

27 грудня 1921 

р. 

19 квітня 1922 

р. 

 

84  

 1922 рік    

  

Адміністративно-організаційний підвідділ 

 

   

150 Правила стягнення канцелярського збору; 

Інструкція по роботі органів допомоги 

голодуючим; постанови, циркуляри 

Миколаївських губернських земельного 

відділу  

і відділу праці, Дніпровського повітового 

виконкому про охорону праці, підготовку до 

відзначення 5-ї річниці Жовтневої революції 

 

10 серпня 1922 

р. 

18 січня 1923 р. 

 

43  

151 Наказ Миколаївського губернського 

виконкому про використання 

конфіскованого майна неплатників 

продподатку; протокол наради при 

губернському земвідділі про перспективи 

роботи земельних органів; витяги з 

протоколів засідань Дніпровського 

повітового виконкому про затвердження 

складу повітових економічної і військової 

нарад, комісії по боротьбі з наслідками 

голоду 

 

17 жовтня 1922 

р. 

03 лютого 1923 

р. 

 

10  

152 Протоколи засідань колегії Миколаївського 03 січня  64  



 

губернського земвідділу  

 

Анотація: арк. 43-46 зв. – 

типові штатні розписи губернського і 

повітового відділів 

 

23 березня 1922 

р. 

 

153 Протоколи засідань колегії Миколаївського 

губернського земвідділу; акт приймання-

передавання справ по землевпорядкуванню 

уповноваженим Одеського губернського 

меліозему; листування з Дніпровським 

повітовим відділенням профспілки 

«Всеробітземліс», установами і 

організаціями  

з питань матеріально-технічного 

забезпечення 

 

12 лютого 1922 

р. 

11 січня 1923 р. 

 

91  

154 Документи (накази, протоколи, списки, 

листування) про оплату праці і вирахування 

з заробітної плати працівників повітового 

земвідділу; колективний договір з повітовим 

відділенням профспілки «Всеробітземліс» 

 

01 липня 1922 

р. 

16 лютого 1923 

р. 

 

57  

155 Листування з Одеським губернським 

земвідділом, Дніпровським повітовим 

військкоматом, Олешківським міським 

відділом комунального господарства про 

військовий облік працівників, нерухоме 

майно відділу, передачу колишнього 

елеватора Мордвинова в м. Каховка 

Дніпровській спілці сільгоспкооперативів; 

списки працівників 

 

03 лютого 1922 

р. 

13 лютого 1923 

р. 

 

57  

156 Накази, постанови Дніпровського повітового 

виконкому про дотримання порядку 

землекористування, стягнення продподатку; 

витяги з протоколів засідань президії 

повітового виконкому, повітової 

економічної наради та посівної комісії 

 

31 грудня 1921 

р. 

22 серпня 1922 

р. 

 

62 +III  

157 Розпорядження, оголошення повітових 

радянських органів влади і управління, 

надіслані до відома; акт обстеження роботи, 

список працівників Дніпровського 

повітового земвідділу 

 

22 серпня 1922 

р. 

20 січня 1923 р. 

 

49  

158 Протоколи засідань колегії Дніпровського 

повітового земвідділу, нард завідуючих 

підвідділами 

 

01 січня  

29 серпня 1922 

р. 

 

65  

159 Списки, посвідчення, анкети, заяви 

працівників Дніпровського повітового 

земвідділу 

 

лютий 1922 р. 

лютий 1923 р. 

 

293  



 

160 Список, анкети делегатів Дніпровського 

повітового агрономічного з’їзду  

 

20 грудня  

21 грудня 1922 

р. 

 

26  

  

Підвідділ землевпорядкування 

 

   

161 Декрети, постанови, інструкції РНК УСРР, 

Наркомату землеробства УСРР, циркуляри 

Миколаївського губернського, 

Дніпровського повітового земвідділів з 

питань землеустрою і землекористування, 

накази Миколаївського губернського 

управління держземель і майна з особового 

складу за липень 1922-квітень 1923 років 

 

21 березня 1922 

р. 

квітень 1923 р. 

 

189  

162 Постанова ВУЦВК про порядок розгляду 

земельних спорів, циркуляр Одеського 

губернського земвідділу про створення 

повітових і волосних земельних судових 

комісій, протоколи засідань волосних 

радянських органів про обрання членів 

комісій 

 

13 вересня 1922 

р. 

07 лютого 1923 

р. 

69  

163 Документи (протоколи, звіти, звернення, 

листування) про планування та проведення 

землевпорядних робіт по волостях, передачу 

справ по Громівській, Новотроїцькій і 

Рождественській волостях Генічеському 

повітовому земвідділу 

 

02 березня  

23 

листопада1922р. 

 

245  

164 Протокол технічної наради,доповіді 

землемірів-землевпорядників про роботу  

в зимовий період 1921/1922 років 

 

 

16 березня 

23 

листопада1922р. 

 

8  

165 Документи (постанови, циркуляри, 

інструкції, бланки)  про націоналізацію  

і розподілення земель,  

ведення землемірно-землевпорядкувального 

діловодства 

 

04 січня 1922 р. 

18 січня 1923 р. 

 

246  

166 Протоколи засідань Дніпровської повітової 

комісії по боротьбі з приховуванням землі, 

статистичні відомості про площу, категорії 

земель, їдоцькі норми по волостях; списки 

населених пунктів, сільгоспартілей, 

товариств, радгоспів, нетрудових 

господарств  

 

11 січня  

09 жовтня 1922 

р. 

 

65  

167 

 

 

 

Протоколи засідань Дніпровської повітової 

облікової земельної комісії, статичні 

відомості про населені пункти і землі по 

волостях 

02 вересня  

21 жовтня 1922 

р. 

 

29  



 

  

168 Циркуляри Російського гідрологічного 

інституту, Миколаївського губернського 

земвідділу про збір відомостей стосовно 

гідрологічного стану Дніпровського повіту; 

опис колекції ґрунтів і підґрунтів повіту 

[музею Таврійського губернського земства] 

 

14 лютого  

06 липня 1922 

р. 

 

11  

169 Документи (циркуляри, заяви, договори, 

листування) про відведення землі радгоспам, 

сільгоспартілям, установам і організаціям 

 

03 січня 1922 р. 

12 березня 1923 

р. 

 

167  

170 Креслення, анкети, картки обстеження 

ділянок колонізаційного фонду 

 

27 квітня  

14 листопада 

1922 р. 

 

70  

171 Документи (протоколи, заяви, пояснювальні 

записки, кошторис, листування) про буріння 

артезіанських колодязів на агробазі 

«Циммервальд»,  

в населених пунктах  

і у фізичних осіб 

 

08 січня 1922 р. 

02 серпня 1923 

р. 

 

80 є документ за 

20.12.1919 

172 Документи (протоколи, списки, договори, 

листування) про здачу в оренду ділянок із 

запасних фондів 

 

14 січня  

11 листопада 

1922 р. 

 

256  

173 Лист Миколаївського губернського 

земвідділу, витяг  

з протоколу засідання колегії Дніпровського 

повітового земвідділу, типовий договір  

з селянами на засів землі для потреб 

землемірно-технічних працівників 

 

25 березня  

06 квітня 1922 

р. 

 

5  

174 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Трудова» с. НовокиївкаКаланчацької 

волості землі при с-

щіКраснознаменкаБехтерської волості 

 

16 вересня  

24 листопада 

1922 р. 

 

12  

175 Витяг з протоколу загальних зборів громади 

і КНС с. НововолодимирівкаБехтерської 

волості про розбивку землі на господарські 

клітини  

і розстрочку оплати землемірних робіт  

 

28 листопада  

07 грудня 1922 

р. 

 

2  

176 Справа про здачу сільгосптовариству 

«Дружба» с. ОблоїБехтерської волості  

в оренду землі з запасного фонду  

(колиш. маєток Давид-ФельдКлассена Д.А.) 

(є список членів) 

 

03 жовтня 1922 

р. 

12 травня 1923 

р. 

 

14  

177 Справа про відведення Новоолексіївській 

сільгоспартілі землі в маєтку Софіївка 

(колиш.Вассала)Бехтерської волості 

29 березня  

18 листопада 

1922 р. 

8  



 

  

178 Справа про затвердження поділу на відруби 

землі с-ща Дільниця № 10 

Великоблаговіщенської волості 

 

08 листопада  

22 грудня 1922 

р. 

 

3  

179 Справа за клопотанням КНС 

с. Костянтинівка Великоблаговіщенської 

волості про нарізку землі державним 

коштом (є список членів КНС) 

 

19 листопада  

22 грудня 1922 

р. 

 

3  

180 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Вільний степ» землі з посельного відводу 

с. НовоолександрівкаВеликоблаговіщенської 

волості 

 

06 вересня  

12 жовтня 1922 

р. 

 

5  

181 Справа про відведення членам 

Великокопанівського сільського КНС землі 

з посельного відводу с. Великі Копані 

Великокопанівської волості 

 

05 листопада 

1922 р. 

04 серпня 1923 

р. 

 

9  

182 Справа про здачу в оренду землі жителям с-

ша ім. Калініна великокопанівської волості 

для насадження захисної лісосмуги 

 

 

05 листопада  

22 грудня 1922 

р. 

 

4  

183 Справа про відведення землі незаможним 

селянам с. РаденськВеликокопанівської 

волості (є список) 

 

05 грудня  

06 грудня 1922 

р. 

20  

184 Справа про виділення групі жителів с-ща 

Тихий Сад Горностаївської волості землі 

при хут. Кіндопа 

 

05 вересня 1922 

р. 

13 лютого 1923 

р. 

 

5  

185 Справа про утворення  

с-щаАнтонівка з Каїрського посельного 

відводу Каїрської волості 

 

15 вересня  

28 листопада 

1922 р. 

2  

186 Справа про утворення  

с-ща Красний Чокрак 

з Каїрського посельного відводу Каїрської 

волості 

 

15 вересня  

28 листопада 

1922 р. 

 

2  

187 Справа про розмежування земельних 

відводів громад  

сіл Бугайсько-Спиридонівка 

і НовоолександрівкаКаланчацької волості 

 

01 грудня 1922 

р. 

09 січня 1923 р. 

 

5  

188 Справа про поділ на відруби землі с. 

Новокиївка 

Каланчацької волості 

 

19 грудня 1922 

р. 

30 січня 1923 р. 

 

7  

189 Справа про відведення Скадовській 

заготівельній конторі в оренду сінокісних 

11 травня 1922 

р. 

23  



 

земель з Каланчацького волосного запасного 

фонду 

 

31 січня 1923 р. 

 

190 Справа про відведення жителям с-ща 

Роздольне землі  

з посельного відводу с. Велика Каховка 

Каховської волості  

 

16 грудня  

25 грудня 1922 

р. 

 

13  

191 Справа про здачу жителю с. Козачі Лагері 

Синьку Ф.М.  

в оренду виноградної дільниці  

№ 7 (колиш. Берте) в Козаче-Лагерській 

волості 

 

11 листопада 

1922 р. 

04 травня 1923 

р. 

 

4  

192 Справа про відведення землі жителям с-

щаКринкиМаячківської волості 

 

02 вересня  

25 вересня 1922 

р. 

 

4  

193 Справа за клопотанням КНС с. Стара 

Маячка Маячківської волості про нарізку 

землі державними коштом (є список членів 

КНС) 

 

11 вересня  

13 листопада 

1922 р. 

 

10  

194 Справа про утворення  

с-ща Іванівське № 2  

з Іванівського посельного відводу 

Першокостянтинівської волості 

 

23 червня  

26 вересня 1922 

р. 

 

37  

195 Справа про відведення сільгоспартілі 

«Царина» землі при с-

щіБугаївськеЧалбаської волості 

 

20 травня  

22 грудня 1922 

р. 

 

5  

196 Справа про нарізку землі сім’ї Ільїна М.Л. 

при хут. Ільїна Чаплинської волості 

 

06 жовтня 1922 

р. 

06 лютого 1923 

р. 

 

10  

197 Справа за клопотанням громади с. 

НаталівкаЧаплинської волості про 

розстрочку оплати землемірних робіт по 

нарізці землі 

 

17 вересня  

15 листопада 

1922 р. 

 

4  

198 Справа про відведення землі жителям с-ща 

Новий Гай Чаплинської волості (є список 

жителів) 

 

05 листопада 

1922 р. 

січень 1923 р. 

 

14  

199 Справа про нарізку землі жителям 

Новолук’янівських хуторів Чаплинської 

волості  

(є список жителів) 

 

05 вересня  

18 жовтня 1922 

р. 

28  

200 Справа про відведення землі жителям с-

щаХрестівськеЧаплинської волості 

23 жовтня 1922 

р. 

02 лютого 1923 

11  



 

р. 

 

 

201 Цивільна справа за позовом Івершенко П.Г.  

до Івершенка В.К. про право користування 

городньою 

землею в с. Нова Збур’ївкаЗбур’ївської 

волості 

09 травня 1920 

р. 

09 березня 1922 

р. 

 

18  

  

Підвідділ сільського господарства 

 

   

202 Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, 

РНК УСРР, Наркомату землеробства УСРР, 

Миколаївського губернського земвідділу 

про стягнення податків, допомогу 

неврожайним місцевостям, правила 

перевезення худоби, риболовлі у внутрішніх 

водах, проведення агрономічних курсів 

 

07 лютого 1922 

р. 

09 лютого 1923 

р. 

 

133   

203 Витяги з наказу і протоколу наради 

Дніпровському повітового земвідділу про 

взяття в оренду держгоспу «Циммервальд» 

Бехтерської волості і надання йому статусу 

агробази;  описи майна, листування з 

завідувачем агробазою з господарських 

питань 

 

12 серпня  

02 жовтня 1922 

р. 

 

37  

204 Огляд агрономічної допомоги населенню 

Дніпровського повіту за 1917-1922 роки; 

плани, звіти про роботу підвідділу 

сільського господарства та його відділень за 

жовтень 1922-січень 1923 років, доповідь 

про стан і роботу Каїрської агрономічної 

дільниці 

 

05 жовтня 1922 

р. 

16 лютого 1923 

р. 

 

83  

205 Документи (протоколи, відомості, 

листування) про стан сільського 

господарства порівняно з 1914 роком, збір 

експонатів для виставки їстівних сурогатів 

періоду голоду, призначення стипендії 

бідним студентам 

 

Анотація: арк. 133 – відомість про 

націоналізовані землі церков  

і монастирів по волостях 

 

10 вересня 1922 

р. 

10 лютого 1923 

р. 

141  

206 Документи (інструкції, телеграми, акти, 

листування)  

про боротьбу зі шкідниками сільського 

господарства; списки жителів с. 

РаденськВеликокопанівської волості на 

отримання кукурудзи 

 

31  березня  

11 вересня 1922 

р. 

 

53  

207 Заяви, зобов’язання орендарів про 17 серпня 1922 16  



 

утримання показових ділянок 

 

р. 

26 березня 1923 

р. 

 

208 Зведення, списки зареєстрованої у 

Державній племінній книзі худоби і коней; 

артільні договори сільських «бичачих» 

спілок 

 

14 липня 1922 

р. 

04 лютого 1923 

р. 

 

55  

209 Документи (відомості, акти, заяви, списки, 

листування) про облік племінної худоби і 

коней, роботу злучних пунктів, оренду і 

конфіскацію робочої худоби 

 

12 вересня 1922 

р. 

14 лютого 1923 

р. 

 

342  

210 Заяви, списки, листування  

з бджолярами про видачу цукрової позики 

для підгодівлі бджіл, зобов’язання 

повернути позику; доповідь про обстеження 

пасіки при Олешківській дитячій колонії 

«Червоні сходи» 

 

12 січня  

02 листопада 

1922 р. 

 

132  

211 Протокол наради комісії по влаштуванню 

сільгоспкурсів 

у Новій Маячці і Чаплинці; програми курсів, 

листування  

з волосними виконкомами про їх проведення 

 

07 листопада 

1922 р. 

13 лютого 1923 

р. 

 

19  

212 Листування з дільничними агрономами про 

кадрове  

і матеріальне забезпечення агрономічних 

дільниць, проведення читань-бесід  

з діапозитивами; заяви, листування про рух 

кадрів, список працівників підвідділу 

сільського господарства 

30 червня 1922 

р. 

12 лютого 

19213 р. 

 

106  

  

Посівна комісія 

 

   

213 Документи (інструкції, циркуляри, 

телеграми, листування) про відпуск 

посівного матеріалу установам  

і населенню 

 

01 січня  

30 травня 1922 

р. 

 

125  

214 Протоколи засідань Дніпровської повітової 

посівної комісії,  

її пленуму 

 

09 січня  

02 березня 1922 

р. 

 

54  

215 Протоколи засідань посівної трійки при 

Дніпровському повітовому земвідділі про 

розподілення посівного матеріалу 

 

06 вересня  

09 жовтня 1922 

р. 

 

27  

216 Звіти, зведення, акти, листування з 

волосними земвідділами про обстеження 

стану посівів; списки громадян 

Антонівських хуторів Красненської волості, 

05 травня  

14 липня 1922 

р. 

 

123  



 

с. БританиКаховської волості, м. Скадовськ, 

у яких загинули посіви 

 

217 Зведені звіти про хід осінньої посівної 

кампанії, наряди  

на видачу посівного матеріалу по волостях 

 

10 вересня  

10 жовтня 1922 

р. 

 

28  

218 Документи (протоколи, акти, доповідні 

записки, заяви, листування) про хід осінньої 

посівної кампанії  

 

13 липня  

17 листопада 

1922 р. 

 

255  

219 Наряди, квитанції, повідомлення 

сільгоспартілям, установам і організаціям 

про видачу посівного матеріалу 

 

10 серпня  

09 жовтня 1922 

р. 

 

531  

220 Меморіальні ордери, витяги  

з прибутково-видаткових книг волосних 

земвідділів, списки громадян Князя-

Григорівської, Маріїнської, 

Першокостянтинівської волостей, м. Хорли, 

с. Гола Пристань, які отримали насіннєву 

позику 

 

28 квітня  

30 вересня 1922 

р. 

 

416  

221 Те саме Збур’ївської, Каланчацької, 

Чаплинської волостей, с. Князе-Григорівка 

 

березень  

30 вересня 1922 

р. 

 

222  

222 Списки громадян Бехтерської волості, які 

отримали насіннєву позику 

 

березень 

08 серпня 1922 

р. 

 

244  

223 Те саме 

 

березень 1922 

р. 

 

242  

224 Списки громадян Збур’ївської волості, які 

отримали насіннєву позику та/або придбали 

посівний матеріал  

березень 

30 вересня 1922 

р. 

 

212  

  

Управління радгоспів 

 

   

225 Листування з підвідділами Дніпровського 

повітового земвідділу, повітовою посівною 

комісією, радгоспами про роботу і 

матеріальне-технічне забезпечення 

радгоспів 

 

 

20 січня  

01 березня  

1922 р. 

 

48  

  

Управління колгоспів 

 

   

226 Циркуляри Миколаївського губернського 

земвідділу про скликання губернського 

з’їзду  представників колгоспів, вступ до 

09 серпня  

19 вересня 1922 

р. 

18  



 

повітової спілки сільгоспкооперації; 

протокол II повітового з’їзду представників 

колгоспів; кошторис видатків на утримання 

повітової спілки колгоспів 

 

 

227 Листування з Миколаївським, Одеським 

губернськими земвідділами про реєстрацію 

статутів нових сільгоспартілей, особливості 

колективізації 

у Дніпровському повіті  

 

23 травня 1922 

р. 

18 січня 1923 р. 

 

31  

228 Документи (протоколи, листування, списки) 

про методичне керівництво новоствореними 

сільгоспартілями, забезпечення їх посівним 

матеріалом 

 

02 травня 1922 

р. 

30 січня 1923 р. 

 

136  

229 Зведення, відомості про наявність посівних 

площ і насіння по сільгоспартілях, 

листування з ними про відпуск озимого 

посівного матеріалу 

 

10 серпня  

30 серпня 1922 

р. 

 

49  

230 Справа про організацію сільгоспартілі 

«Трудова сім’я»  

в с. НововасилівкаВеликоблаговіщенської 

волості 

 

07червня 1922 

р. 

07 січня 1923 р. 

 

8  

231 Справа про організацію сільгоспартілі ім. 

Леніна  

в с-щі Новоукраїнка Чалбаської волості (є 

список членів) 

07 вересня 1922 

р. 

23 травня 1923 

р. 

 

13  

  

Ветеринарний підвідділ 

 

   

232 Циркуляри Наркомату землеробства УСРР, 

Миколаївського губернського земвідділу 

про організацію роботи і звітності земельних 

органів; протоколи нарад завідувачів 

підвідділами; листування з губернським 

земвідділом про ветеринарне 

обслуговування радгоспів, підготовку 

звітності до переходу в Одеську губернію 

 

11 вересня 1922 

р. 

26 січня 1923 р. 

 

82  

233 Доповідь з історії ветслужби Дніпровського 

повіту; плани, звіти, відомості про роботу 

ветеринарного підвідділу за січень-вересень 

1922 року 

 

 35  

234 Відомості про зроблені щеплення за січень-

серпень 1922 року, листування з 

Миколаївським губернським земвідділом 

про забезпечення ветдільниць вакцинами та 

їх дію 

 

04 серпня  

09 жовтня 1922 

р. 

 

21  



 

235 Відомості про роботу скотобоєнь і перевірку 

м’яса на продаж у Дніпровському повіті, 

договір про орендування приміщення для 

Олешківської трихіноскопічної станції у 

Введенської церкви 

 

12 червня  

17листопада 1922 

р. 

 

42  

236 Документи (програма, кошторис,списки, 

листування)  

про скликання повітової агрономічної 

наради; доповідь про роботу ветеринарного 

підвідділу за січень 1923 року 

 

21 листопада 

1922 р. 

січень 1923 р. 

 

28  

237 Документи (відомості, акти, телеграми, 

листування) про боротьбу з чумою рогатої 

худоби в Красненській волості 

 

12 лютого  

10 липня 1922 

р. 

 

87  

238 Заявки на видачу, розписки  

в отримання медикаментів  

та інструментів з ветеринарного складу 

02 січня 1922 р. 

13 лютого 1923 

р. 

 

141  

  

Прокатне відділення 

 

   

239 Постанови РНК УСРР, Миколаївського 

губвідділу праці про нагляд за паровими 

котлами, листування з Миколаївським 

губернським земвідділом, волосними 

прокатними станціями про порядок оренди  

і використання локомобілів  

та двигунів сільгосптипу 

 

 

19 вересня  

06 листопада 

1922 р. 

 

10  

240 Розпорядження, циркуляри Миколаївського 

губернського земвідділу про невтручання 

повітових земвідділів у справи волосних 

прокатних станцій, передачу усіх двигунів у 

відання губ земвідділу, потребу в ручних 

інструментах 

 

25 березня  

06 липня 1922 

р. 

 

13  

241 Тези доповіді на повітовій агрономічній 

нараді про прокатні станції, склади 

сільгоспмашин і знарядь; документи (заяви, 

підписки, переліки, листування) про оренду 

сільгоспмашин, реєстрацію парових котлів, 

участь земвідділу у Покровському ярмарку  

в м. Каховка 

 

25 серпня 1922 

р. 

12 лютого 1923 

р. 

 

108  

242 Документи (зведення, інвентарні описи, 

акти, листування) про облік, ремонт, 

конфіскацію, реалізацію, наявність 

сільгосптехніки і знарядь  

на складах волосних прокатних станцій 

 

06 січня  

12 серпня 1922 

р. 

 

77  

243 Документи (циркуляри, заяви, списки, 02 січня  113  



 

листування) про виявлення, облік і здачу в 

оренду сільгосптехніки  

 

20 вересня 1922 

р. 

 

244 Списки націоналізованих млинів 

Дніпровського повіту, орендованих двигунів 

і локомобілів повітового земвідділу; 

листування з Одеським губернським 

земвідділом про порядок здачі 

сільгоспмашин в оренду продовольчим 

органам 

 

21 жовтня 1922 

р. 

03 січня 1923 р. 

 

11  

245 Відомості, листування  

з підвідділами Дніпровського повітового 

земвідділу, установами і організаціями про 

наявність, видачу, продаж, оренду 

сільгосптехніки і товарів 

 

14 січня  

04 липня 1922 

р. 

76  

246 Заяви, договори, листування з волосними 

прокатними станціями про здачу в оренду 

локомобілів 

15 травня 1922 

р. 

16 лютого 1923 

р. 

67  

247 Листування з підвідділами Дніпровського 

повітового земвідділу, волосними 

прокатними станціями, установами, 

організаціями і підприємствами про 

отримання, охорону, видачу 

сільгоспреманенту, паливно-мастильних 

матеріалів 

 

04 січня  

30 вересня 1922 

р. 

 

237  

248 Заяви, рахунки, акти, листування про 

передачу тракторів сільгоспколективам 

 

26 січня  

27 квітня 1922 

р. 

 

15  

249 Листування з волосними земвідділами, 

прокатними станціями про перевірку млинів, 

право користування локомобілем на 

приватному млині м. Олешки 

 

01 січня  

09 червня 1922 

р. 

 

9  

250 Списки платників за ремонт 

сільгоспреманенту по Каховській волості, 

боржників по Бехтерській волості 

 

09 січня  

15 січня 1922 р. 

 

15  

251 Направлення про відрядження посвідчення 

працівників прокатних станцій  

04 жовтня  

26 жовтня 1922 

р. 

 

9  

  

Фінансово-матеріальний підвідділ 

 

   

252 Штатні розписи, кошториси прибутків і 

видатків, баланси Дніпровського повітового 

земвідділу, доповіді про роботу фінансово-

матеріального підвідділу 

 

травень 

грудень 1922 р. 

 

111  



 

253 Кошториси місцевих видатків 

Дніпровського повітового земвідділу на 

жовтень 1922- жовтень 1923 року, доповідь 

про роботу фінансово-матеріального 

підвідділу за 1922 рік; список городів, садів і 

виноградників повіту 

 

 

 49  

254 Доповідь про стан фінансово-матеріального 

підвідділу, листування з Миколаївським 

губернським земвідділом про порядок 

ведення бухгалтерії; список працівників 

ветеринарного підвідділу  

 

06 квітня  

29 вересня 1922 

р. 

 

44  

255 Листування з Миколаївським, Одеським 

губернським земвідділами про ведення 

фінансової звітності 

 

02 жовтня 1922 

р. 

23 січня 1923 р. 

 

16  

256 Листування з Одеським губернським 

земвідділом, Дніпровським повітовим 

виконкомом, підвідділами, установами про 

стягнення заборгованих коштів  

і погашення заборгованості відділу 

 

04 жовтня 1922 

р. 

30 січня 1923 р. 

 

24  

257 Листування з установами  

і організаціями про матеріально-технічне 

забезпечення Дніпровського повітового 

земвідділу  

 

02 жовтня 1922 

р. 

13 січня 1923 р. 

 

47  

258 Протоколи об’єднаних нарад  

при завідуючому Дніпровським повітовим 

земвідділом,  

заяви студентів Херсонського 

сільгосптехнікуму 

про призначення стипендій; листування з 

Голопристанською трудовою школою про 

взяття її під патронування 

 

18 жовтня 1922 

р. 

02 січня 1923 р. 

 

30  

259 Документи (циркуляри, заяви, списки, 

листування) про матеріально-технічне 

забезпечення, графік роботи фінансово-

матеріального підвідділу, допомогу його 

працівникам  

25 березня  

20 вересня 1922 

р. 

 

78  

  

1923 рік 

 

   

  

Адміністративно-організаційний підвідділ 

 

   

260 Телеграма Одеського губернського 

ліквідкому про передачу майна 

Дніпровського повітового земвідділу 

Херсонському повітовому земвідділу; 

повідомлення Херсонського окружного 

21 лютого  

05 березня 1923 

р. 

 

5  



 

земельного управління про приймання 

майна 

 

261 Місячні звіти про роботу підвідділів за 

жовтень 1922 - січень 1923 року 

 73  

  

Підвідділ землевпорядкування 

 

   

262 Справа про відведення землі  

групі жителів с. 

НовоєлизаветівкаВеликоблаговіщенської 

волості  

із запасного фонду 

 

20 лютого  

21 лютого 1923 

р. 

 

4  

263 Те саме 

 

20 лютого 

21 лютого 1923 

р. 

 

4  

264 Те саме (копії) 

 

20 лютого 1923 

р. 

 

4  

265 Цивільна справа по розгляду скарги 

Гурнакова К.В.  

на постанову Великокопанівського 

волосного земвідділу про відібрання його 

садиби в с. Великі Копані  

 

10 квітня 1921 

р. 

01 серпня 1923 

р. 

 

28  

266 Цивільна справа по розгляду скарги Леонова 

О.Т.  

на постанову Збур’ївського волосного 

земвідділу про передачу Цуркану С.Д. його 

садиби в м. Гола Пристань 

 

09 серпня 1921 

р. 

20 жовтня 1923 

р. 

 

15  

267 Цивільна справа по розгляду скарги 

Стромила Р.О.  

на постанову Збур’ївського волосного 

земвідділу про передачу Чебанову Г.С. його 

садиби у м. Гола Пристань 

 

11 квітня 1921 

р. 

01 серпня 1923 

р. 

 

21  

268 Цивільна справа за позовом Коханової Т.М. 

до Павлова Г.К. про право користування  

городом у м. Олешки 

11 липня 1921 

р. 

01 серпня 1923 

р. 

 

31  

 

До опису внесено 268 (двісті шістдесят вісім) справ з № 1 по № 268. 

 

Укладач опису                                                                                                     Ю.О.Коник 

2018 рік 


