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Державний архів Миколаївської області – єдина на території Миколаївщини 

державна архівна установа, що зберігає документи з історії краю за період з кінця 

ХVIII ст. до сьогодення, які є складовою Національного архівного фонду України. 

Історія архівів Миколаївщини почалася наприкінці ХVIII ст., коли до Микола-
єва з Херсона разом із установами Чорноморського адміралтейського правління 

був передислокований Центральний Чорноморський військово-морський архів. 

3 травня 1844 р. за розпорядженням Миколаївського військового губернатора, 
адмірала М.П. Лазарєва засновано “загальний для всіх присутствених місць” мі-
ський архів. Зі встановленням радянської влади в січні 1920 р. архіви Миколаїв-

щини націоналізовано і передано у відання Миколаївського губернського відділу 

народної освіти, при якому 1921 р. як керівний координаційний центр усієї архів-

ної мережі Миколаївської губернії розпочала роботу губернська архівна секція. З 

того часу відбулася низка реорганізацій і змін назв архіву. З 1923 р. він називався 

Миколаївський міський архів, з 1925 р. – Миколаївське окружне архівне управлін-

ня, з 1930 р. – Миколаївське місцеве архівне управління. У 1932 р. в зв’язку із за-
провадженням нового адміністративно-територіального поділу України і створен-

ням областей, Миколаїв було включено до складу Одеської області, а Миколаїв-

ське місцеве архівне управління реорганізовано в Миколаївський державний істо-

ричний архів, підпорядкований Одеській обласній архівній управі. Після утворен-

ня 1937 р. Миколаївської області, наступного, 1938 р., Миколаївський державний 

історичний архів перейменовано в Миколаївський обласний історичний архів, а в 

1941 р. – в державний архів Миколаївської області. З 1939 р. до 1960 р. архів фун-

кціонував у системі НКВС. 1958 р. державний архів Миколаївської області перей-

меновано на Миколаївський обласний державний архів, у 1960 р. його передано із 
системи МВС в підпорядкування архівного відділу Миколаївського облвикон-

кому. У 1980 р. архіву повернуто назву “державний архів Миколаївської області”. 

1989 р. ліквідовано архівний відділ Миколаївського облвиконкому, функції 
управління архівною справою на території області передано держархіву. 

У 1925–1970 рр. архів знаходився в центрі Миколаєва  на  вул. Шевченка, 64-а.  
В  ньому  було  зосереджено 297 250 од. зб. документів за період до 1917 р. і до-

воєнний період. Через відсутність вільної площі архів не комплектувався докуме-
нтами повоєнного періоду. 1970 р. архів переїхав до нової будівлі за адресою: 

вул. Театральна (нині Васляєва), 43, спорудженої за типовим проектом радянсь-

кого зразку. На той час в ній були створені всі умови для комплектування архіву 

документами та забезпечення їх збереженості. З 1971 р. архів розпочав планомір-

не приймання документів на державне зберігання. Тільки протягом 1971–1975 рр. 

ПЕРЕДМОВА  
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Державний архів Миколаївської області 

на зберігання надійшло 211 745 од. зб. на паперових носіях, 4478 од. зб. фото- та 
59 од. зб. кінодокументів.  

У вересні 1991 р. на баланс держархіву передано архів ліквідованого Микола-
ївського обкому КПУ, разом із яким на зберігання надійшло понад 300 тис. справ 

ліквідованих установ КПУ. Архіву був переданий будинок колишнього архіву 

Миколаївського обкому КПУ за адресою вул. Московська, 1. 

З 1992 р. архів комплектувався документами управління КДБ УРСР у Мико-

лаївській області: на зберігання надійшло 27472 фільтраційні справи колишніх 

“остарбайтерів” та 6650 припинених позасудових кримінальних справ. 

На жаль, не всі цінні історичні документи збереглися до теперішнього часу. 

Значну кількість документів втрачено в роки іноземної воєнної інтервенції і гро-

мадянської війни. Австро-німецькими окупантами у 1918 р. спалено надзвичайно 

цінні справи Канцелярії Миколаївського градоначальника, жандармських та ін-

ших установ. 

Фонди установ Морського відомства, що дислокувались в Миколаєві впро-

довж ХІХ  ст.,  у  1921–1923, 1933–1934 рр., і зберігалися в Центральному Чорно-

морському військово-морському архіві, 1934 р. за розпорядженням центральних 

архівних органів було вилучено і передано на зберігання до Центрального держа-
вного архіву Військово-Морського Флоту СРСР (нині – Центральний державний 

архів Військо-Морського Флоту Російської Федерації, м. Санкт-Петербург).  
Нищівних збитків архівам Миколаївщини завдали нацистські окупанти в роки 

Другої світової війни. З держархіву Миколаївської області нацистами вилучено 

документи німецьких колоній, доля яких на сьогодні не встановлена, частину фо-

ндів втрачено через пожежу в будинку архіву. Загалом за роки окупації Микола-
ївської області (1941–1944) архів утратив понад 100 тис. од. зб. В районних, місь-

ких архівах, а також архівах установ, підприємств, організацій майже повністю 

знищено документи за 1931–1941 рр. 

Сьогодні в тринадцяти сховищах архіву, розташованих у двох корпусах,  

площа яких складає 3797,3 кв. м, сконцентровано 6041 фонд, зберігається 

1 127 291 од. зб. на паперовій основі, 34504 од. обл. кінофотофоновідеодокументів.   

Державний архів Миколаївської області в своїй діяльності керується Зако-

ном України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Архів є 
структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації, підзві-
тний та підконтрольний Державній архівній службі України. Основні завдання 

держархіву полягають у забезпеченні реалізації державної політики та здійсненні 
управління у сфері архівної справи і діловодства на території Миколаївської обла-
сті, внесенні до Національного архівного фонду України архівних документів міс-
цевого значення, веденні обліку та постійного зберігання цих документів, популя-

ризації історичних джерел і використання відомостей, що в них містяться, прове-
денні науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та 
археографії. В архіві функціонують відділи організаційної, кадрової та режимно-

секретної роботи; зберігання, обліку та довідкового апарату; інформації та вико-

ристання документів; формування Національного архівного фонду і діловодства; 
фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення; сектор фізичної 
збереженості документів; функціонують дорадчі органи: колегія, експертно-
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перевірна комісія, науково-методична рада, науково-консультативна рада з пред-

ставників громадськості.  Держархів здійснює організаційно-методичне керівниц-

тво 19 архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій і 4 архівними від-

ділами міських рад, трудовими архівами, архівними підрозділами і діловодними 

службами понад 200 установ, організацій, підприємств обласного рівня. 

 

*** 

Документи, що зберігаються в держархіві області, широко використовуються 

в наукових і практичних цілях. Архів застосовує різноманітні форми і методи для 

ознайомлення потенційних користувачів зі складом і змістом архівних фондів 

(ініціативне інформування, виставки документів, лекції, екскурсії), веде власний 

веб-сайт (mk.archives.gov.ua), виконує тематичні, генеалогічні, соціально-правові 
запити, проводить науково-практичні конференції, зустрічі “за круглим столом”, 

радіо- і телепередачі тощо. За 1957–2011 рр. держархівом підготовлено 

63 збірники документів і довідники, у т. ч. анотований реєстр описів “Державний 

архів Миколаївської області. Фонди дорадянського періоду” (Миколаїв, Іліон, 

2006, 160 с.), довідник документів Національного архівного фонду, що зберіга-
ються в музеях Миколаївської області (2006), реєстри колекцій мікрофільмів за-
рубіжної україніки, що зберігаються в держархіві Миколаївської області (2006), 

метричних книг (2007), фондів меморіального характеру, до складу яких входять 

документи про голод 1946–1947 рр. (2007), фондів періоду нацистської окупації 
1941–1944 рр. (2008), документів меморіального характеру, які свідчать про при-

чини, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. на Миколаївщині 
“Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині. Свідчать архівні докумен-

ти” (Миколаїв, Іліон, 2008, 386 с.), фондів меморіального характеру, до складу 

яких входять документи про голод 1921–1923 рр. (2010), померлих у роки Голо-

домору 1932–1933 рр. (2010),  розсекречених фондів у період 1989–2001, 2007–

2010 рр., реєстр осіб, що зазнали політичних репресій у роки Голодомору 1932–

1933 рр.(2010). Спільно з Геттінгенським дослідницьким центром (Геттінген, Ні-
меччина) архів підготував і видав анотований реєстр справ “Німці Миколаївщи-

ни, 1918–1931 рр.” (Миколаїв, Іліон, 2011, 800 с.). Архів брав участь у міжнарод-

ному проекті “Документи з історії і культури євреїв в архівах України, Росії і Бі-
лорусі”, результатом якого став путівник “Документи з історії і культури євреїв у 

регіональних архівах України. Миколаївська, Одеська, Херсонська області” (Київ, 

2014, c. 76–183). Серед найпопулярніших збірників документів архіву: 

“Миколаєву 200 років, 1789–1989: збірник документів і матеріалів” (К., Наукова 
думка, 1989, 397 с.), “Єврейське населення на Миколаївщині” (Миколаїв, Атол, 

2004, Т. 1, 198 с., Т. 2, 160 с.), “Голод 1946–1947 років на Миколаївщині: мовою 

архівних документів” (Миколаїв, Шамрай, 2010, 300 с.), “Долі євреїв Миколаїв-

щини в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” (Миколаїв, Шамрай, 

2012, 392 с.), “Миколаївська область в роки Великої Вітчизняної війни, 1941–

1945 рр. Документи і матеріали свідчать” (Миколаїв, Шамрай, 2014, 348 с.). 
З придбанням 1995 р. комп′ютерної техніки архів розпочав створення автома-

тизованих баз даних, серед яких найбільш використовуваною є БД “Архівні фон-

ди державного архіву Миколаївської області”.   
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З метою полегшення пошуку архівної інформації і документів архівом створе-
на система науково-довідкового апарату (описи та каталоги: систематичний, геог-
рафічний, іменний, кінофотофонодокументів, тематичні картотеки, у т. ч. карто-

теки справ на осіб, репресованих в часи сталінських репресій, та на осіб, приму-

сово вивезених на роботи до нацистського Рейху під час окупації Миколаївської 
області (1941–1944),  укладено низку оглядів фондів).   

Число дослідників і користувачів архівної інформації в державному архіві 
Миколаївської області зростає з року в рік. Серед них – історики, краєзнавці, пи-

сьменники, юристи, економісти, соціологи, викладачі та студенти вузів. Останні-
ми роками в читальних залах архіву працювали дослідники з країн СНД, Німеч-

чини, Канади, Японії, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Австралії, Польщі 
та інших країн. За документами архіву написано чимало монографій, захищено 

дисертації, тощо.  

 

*** 

Найбільш ранні документи державного архіву Миколаївської області датовано 

1787–1789 рр., тобто часом заснування і початку будівництва м. Миколаєва. Збе-
реглися унікальні фонди “Канцелярія будування міста Миколаєва” (ф. 243), 

“Управління Чорноморських адміралтейських поселень” (ф. 246), в яких дослід-

ник знайде цінні відомості про спорудження верфі при злитті річок Інгул і Пів-

денний Буг, міста Миколаєва, фортеці Севастополь, побудову та бойове оснащен-

ня кораблів Чорноморського флоту; заснування адміралтейських поселень, тощо.  

Основним джерелом з історії Миколаєва є документи фондів канцелярій Ми-

колаївського і Севастопольського військового губернатора (ф. 230), Миколаївсь-

кого градоначальника (ф. 229), Миколаївської міської думи (ф. 222), Миколаївсь-

кої міської поліції (ф. 231), Миколаївського міського статистичного комітету 

(ф. 239), Миколаївського комерційного порту (ф. 255), Миколаївської міської 
управи (ф. 216), Миколаївської портової митниці (ф. 266), Миколаївського судно-

будівного заводу “Наваль” Бельгійського акціонерного товариства (ф. 297), Ми-

колаївського суднобудівного заводу Російського суднобудівного товариства 
“Руссуд” (ф. 300). Документи цих та інших фондів періоду до 1917 р. найбільш 

повно характеризують розвиток Миколаєва у ХІХ – на початку ХХ ст.: заселення 

краю, національний і конфесійний склад населення, політику Російської імперії 
на Півдні України, економічний і культурний розвиток міста і прилеглої округи. 

Вони містять цінні відомості про діяльність державних органів управління, уста-
нов станового, міського, земського самоврядування, волосних правлінь та сільсь-

ких управлінь, судів та нотаріальних контор, про будівництво морського порту, 

залізничних і трамвайних колій, елеваторів, електричних станцій, розвиток судно-

будування, експорт зернових через миколаївський порт, заснування заводу сільсь-

когосподарських машин братів Донських, ракетного заводу, відкриття шкіл, ліка-
рень, бібліотек, банків, кредитних і благодійних товариств. У фонді “Канцелярія 

Миколаївського військового губернатора” (ф. 230) є документи, що висвітлюють 

події Кримської війни (1853–1856) та героїчну оборону Севастополя, діяльність 

видатних адміралів Чорноморського флоту І. І. де Траверсе, О. С. Грейга, М. П. Ла-
зарєва, Г. І. Бутакова, Б. О. фон Глазенапа, М. А. Аркаса, М. П. Манганарі, 
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М. В. Копитова та ін. Документи фондів суднобудівних заводів “Наваль” і 
“Руссуд” знайомлять дослідників з історією будівництва військових кораблів для 

Чорноморського флоту, в т. ч. й легендарного броненосця “Потьомкін”, з  розвит-
ком комерційного суднобудування в дореволюційному Миколаєві. Багатоаспект-
на інформація фондів органів місцевого самоврядування – магістратів, міських 

дум та міських управ, посадських дум, міщанських, купецьких і ремісничих управ 

надає уявлення про благоустрій міст і селиш, відкриття промислових підпри-

ємств, торгових закладів, будівництво релігійних закладів, пристаней, мостів; за-
рахування і виключення жителів до різних станів, проведення рекрутських набо-

рів, стягнення податків, штрафів, стан міських фінансів, кількість і діяльність на-
вчальних закладів і лікарень; економічне і правове становище ремісників і міської 
бідноти. 

Цінні відомості про стан та розвиток освіти, культури, охорони здоров′я зосе-
реджені у фондах Миколаївського учительського інституту (ф. 115),  Новобузької 
учительської семінарії (ф. 137), гімназій, училищ, шкіл грамотності, Миколаївсь-

кої громадської бібліотеки (ф. 142), міської лікарні (ф. 308). 

Серед розсекречених фондів дорадянського періоду заслуговують на увагу 

документи фонду “Українське товариство “Просвіта” в Миколаєві” за 1917–

1924 рр. (ф. 206). Діяльність товариства висвітлена у протоколах зборів його чле-
нів, звітах про роботу правління, в листуванні про організацію спектаклів, лекто-

ріїв, літературно-музичних вечорів. 

Основну частину документів архіву (понад 70 %) становлять документи ра-
дянського періоду та періоду незалежності України, які відклались у фондах міс-
цевих органів державної влади і управління, військово-адміністративних установ, 

комітетів незаможних селян, промислових підприємств, установ і організацій 

сільського господарства, торгівлі, транспорту і зв′язку, будівництва, фінансових і 
кооперативних організацій, установ освіти, охорони здоров′я, профспілкових, 

партійних, комсомольських організацій. 

Документи цих фондів характеризують складні політичні і соціально-

економічні процеси, що відбувалися на території сучасної Миколаївської області 
з 1917 р. до наших днів. 

У численних фондах виконкомів і ревкомів є документальні свідчення про 

гостру боротьбу за встановлення революційного порядку на Миколаївщині, лікві-
дацію розрухи, спричиненої внаслідок Першої світової війни, громадянської вій-

ни та іноземної інтервенції; соціально-економічний стан населення Миколаївщи-

ни, розвиток промисловості, сільського господарства, освіти, охорони здоров′я. 

Відомості про голод в Миколаївській губернії 1921–1923 рр. та про організа-
цію допомоги голодуючим містяться у фондах губернського (ф. Р-614) і повітово-

го комітетів допомоги голодуючим (ф. Р-615), губернського (ф. П-26) і повітового 

комітетів КП(б)У (ф. П-85), розсекречених фондах Уповноваженого міжнародної 
комісії професора Ф. Нансена по боротьбі з голодом в Миколаївській губернії 
(ф. Р-611), Миколаївського губернського комітету американської адміністрації 
допомоги голодуючим “Ара” (ф. Р-608). 

Проведення примусової колективізації та її наслідки, економічний стан  

створених колективних господарств, Голодомор 1932–1933 рр. на Миколаївщині 
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розкривають документи фондів комітетів незаможних селян, Миколаївського 

окружного земельного відділу (ф. Р-102), окружної спілки сільськогосподарських 

колективів (ф. Р-418), окружкому КП(б)У (ф. П-1) та ін. 

Період румунсько-німецької окупації області у 1941–1944 рр. відображено  

у фондах органів окупаційного режиму – генерального комісара м. Миколаєва  
(ф. Р-2033), Миколаївської міської управи (ф. Р-2780), волосних і сільських управ, 

повітових префектур, районних претур, сільських примарій та ін. Документи цих 

фондів висвітлюють встановлений окупантами жорстокий терористичний режим, 

спрямований на пограбування і розорення області, масове знищення населення. 

Збереглися списки в′язнів гетто, розташованих у селах Акмечетка, Богданівка, 
Врадіївка, Доманівка, Криве Озеро, Мостове, Сливине, Тридуби, м. Первомайськ. 

Історія підпільного руху в період окупації висвітлена в звітах, доповідних за-
писках, довідках партійних та радянських органів, керівників підпілля про діяль-

ність підпільних організацій “Миколаївський центр” і “Партизанська іскра”, пар-

тизанських загонів, розвідувально-диверсійних груп, окремих учасників підпілля.  

Цінним джерелом для вивчення періоду Другої світової війни є колекція доку-

ментів “Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.” (ф. П-10), 

в якій містяться копії особистих документів керівника обласної підпільної органі-
зації В. О. Лягіна, оригінали документів командира десантного загону К. Ф. Оль-

шанського, спогади учасників підпілля і вигнання із Миколаївщини нацистських 

окупантів. 

Найширше представлений документами період 1944–2010 рр. У фондах орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, галузевих управлінь, промис-
лових підприємств, закладів освіти, культури, охорони здоров′я, громадських  

об′єднань міститься цінна інформація про героїчну працю миколаївців по відбу-

дові зруйнованого війною народного господарства, повоєнний соціально-

економічний і культурний розвиток області. 
Розвиток суднобудівної промисловості висвітлюють документи фондів заводів-

гігантів: Чорноморського (ф. Р-578), ім. 61 комунара (ф. Р-577), “Океан” (ф. Р-4706). 

У цих фондах є відомості про будівництво серійних китобійних та рефрижератор-

них суден, супертраулерових рибзаводів, науково-дослідних суден, кораблів-

авіаносців,  зокрема, китобійних флотилій “Советская Россия” і “Советская Укра-
ина”, науково-дослідного судна “Академик Сергей Королёв” та ін. 

Документи фонду Управління служби безпеки України в Миколаївській обла-
сті (ф. Р-5859) є цінним джерелом інформації про масове вивезення громадян на 
примусові роботи до Німеччини в роки Другої світової війни, сталінську репреси-

вну політику тощо.  

Документальну базу з історії суспільно-політичного, економічного і культур-

ного життя краю доповнюють документи фондів партійних та комсомольських 

організацій за 1917–1991 рр.  

Заслуговують на увагу дослідників фонди особового походження. Найбільш 

цікавими з них є особові фонди: М.М. Аркаса, засновника українського товарист-
ва “Просвіта” у Миколаєві, автора “Історії України-Русі” та опери “Катерина” на 
однойменний сюжет твору Т. Г. Шевченка (ф. 468); поета О. М. Гмирьова (ф. 451); 

С. І. Гайдученка (ф. 470), голови Миколаївської міської музейної комісії; 
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А. В. Голєніщева, дійсного члена Російського географічного товариства (ф. 470), 

Д. М. Кокізова, головного редактора газети “Южанин” (ф. 483); В. В. Рюміна, інже-
нера-технолога, пропагандиста ідей К. Е. Ціолковського (ф. Р-2859); А. М. Топоро-

ва, публіциста, критика, педагога (ф. Р-2852); краєзнавців І. Ш. Авербух (ф. Р-5901), 

А. Л. Журавля (ф. Р-3020), І. О. Коренєва (ф. Р-2837), Ю. С. Крючкова (ф. Р-5858), 

В. Р. Ліфанова (ф. Р-5830); письменників М. І. Божаткіна (ф. Р-2874), М. В. Крав-

ченка (ф. Р-5820), Л. В. Куліченка (ф. Р-2888); суднобудівників, Героїв Соціаліс-
тичної Праці І. І. Чернозуба (ф. Р-5477) і П. М. Щербакова (ф. Р-5478). 

Генеалогічні джерела за період до 1917 р. містяться в об’єднаних архівних 

фондах “Церкви Одеського повіту Херсонської губернії” (ф. 185), “Церкви 

Херсонського повіту Херсонської губернії” (ф. 410), “Церкви Єлисаветградського 

(Бобринецького) повіту Херсонської губернії” (ф. 475), “Колекція метричних книг 
установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської облас-
ті” (ф. 484), а також у фондах “Миколаївського адміралтейського собору прото-

пресвітера військового та морського духівництва” (ф. 168), “Очаківська Свято-

Миколаївська соборна церква” (ф. 169), “Єдиновірський православний Різдво-

Богородичний собор” (ф. 193), “Свято-Покровська церква м. Богопіль Балтського 

повіту Подольської губернії” (ф. 477), “Катеринівська церква, с. Катеринівка  
Ананьївського повіту Херсонської губернії” (ф. 478), молитовних будинків і сина-
гог та інших фондах. Генеалогічні джерела радянської доби сконцентровано у 

фондах: “Адресне бюро м. Миколаєва” (ф. Р-1016), “Колекція домових 

книг” (ф. Р-2847), “Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаїв-

ської області” (ф. Р-5950). 

Картографічні джерела представлені у фондах “Херсонська губернська межо-

ва канцелярія” (ф. 335) та “Колекція мап і креслень” (ф. Р-2778). 

Кінофотофоновідеодокументи, зібрані держархівом, є важливими аудіовізу-

альними джерелами з історії Миколаївщини. Серед фотодокументів – фотографії 
краєвидів, вулиць, будинків Миколаєва, міст і сіл області, суднобудівних заводів і 
збудованих на них суден, уславлених земляків – провідних діячів різних галузей 

господарства. Значний масив фотодокументів надійшов на зберігання від редак-

цій місцевих друкованих засобів масової інформації. Основним джерелом ком-

плектування архіву кінофонодокументами є Миколаївська обласна телерадіоком-

панія. Миколаївське обласне радіо розпочало трансляції 1925 р., Миколаївська 
студія телебачення – 1959 р. Фонодокументи представлені радіорепортажами про 

спуск суден на суднобудівних заводах, записами спогадів учасників підпільно-

партизанського руху, культурно-мистецьких заходів. Кінодокументи та  відеодо-

кументи висвітлюють важливі події в історії Миколаївщини, громадсько-

політичне, соціально-економічне і культурне життя регіону, визволення області 
від нацистських окупантів, відбудову і розвиток окремих галузей господарства, 
роботу депутатського корпусу, органів влади та місцевого самоврядування, на-
вчальних і мистецьких закладів, підприємств і організацій області. 

В науково-довідковій бібліотеці архіву зберігається довідкова і краєзнавча 
література, офіційні видання місцевих установ, місцеві газети за дорадянський та 
радянський періоди, колекції листівок і плакатів.     
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Систематизацію описових статей до архівних фондів у Путівнику здійснено з 
урахуванням хронологічних рамок, особливостей історичного періоду, джерел 

надходження документів, матеріальних носіїв.  

За цими ознаками фонди включено до 6 розділів:  

1) фонди дорадянського періоду;  

2) фонди періоду Української революції (1917–1921 рр.);  

3) фонди періоду радянської доби та незалежності України;  

4) фонди періоду нацистської окупації 1941–1944 рр., комісія з розслідування 

злочинів нацистських загарбників;  

5) фонди особового походження, колекції;  
6)  документи нефондової організації, науково-довідкова бібліотека. 
У перших чотирьох розділах описові статті систематизовано за галузевим та 

функціональним принципами, із використанням Генеральної схеми класифікації 
документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України 

(К., 2006). Кожний розділ сформовано з підрозділів, структурованих за  історич-

ною та логічною послідовністю. Спочатку наведено інформацію про архівні фон-

ди керівних органів із урахуванням їх ієрархії в системі управління і дати ство-

рення, затим відомості про фонди установ низової ланки. Узагальнені групові ха-
рактеристики укладено на об’єднані в групи фонди установ, підприємств і органі-
зацій, які виконували подібні функції, діяли в одні й ті ж роки, а їх фонди мали 

однорідний склад документів. 

П’ятий  розділ  містить описові статті на фонди особового походження та ко-

лекції документів дорадянського та радянського періодів, систематизовані за ал-

фавітом і датами створення фондів (колекцій).  

У шостому розділі описові статті на документи нефондової організації розмі-
щені в такому порядку: кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, науково-довідкова 
бібліотека. 

До сьомого розділу  включено список фондів, що зберігаються в держархіві. 
Фонди дорадянського періоду позначені літерою “Ф”, радянського періоду – літе-
рою “Р”, періоду незалежності України – не мають позначок, фонди колишнього 

партархіву – літерою “П”. Список фондів містить відомості про всі наявні, пере-
дані, приєднані, втрачені, включені до ОАФ, пропущені у шостому розділі фонди.  

Описова стаття до архівного фонду містить такі елементи описання: 

1) назву фонду, наведену за аркушем фонду українською та російською мова-
ми. Назва фонду співпадає з останньою офіційною назвою фондоутворювача в 

межах періоду, за який архів зберігає документи цього фондоутворювача. В дуж-

СХЕМА  СИСТЕМАТИЗАЦІЇ  

ФОНДІВ  У  ПУТІВНИКУ  
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ках (лапках) вказано офіційно прийняте скорочення найменування фондоутворю-

вача. Відомості про підпорядкування установи долучалися до назви фонду у разі, 
якщо установа була структурним підрозділом органу управління (наприклад, Від-

діл юстиції Миколаївського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів (губюст)) або з метою уточнення галу-

зевої належності установи (наприклад, Комбінат “Миколаївпромбуд” Міністерст-
ва промислового будівництва УРСР). В інших випадках відомості про підпоряд-

кування установи-фондоутворювача наведено в історичній довідці. Узагальнена 
назва надавалася описовим статтям до однорідних фондів, які об’єднувалися в 

групи (наприклад, виконкоми). До таких описових статей долучалася інформація 

про кількість фондів, їх назви і номери. Місце, де знаходилася установа-фондо-

утворювач, зазначалося у випадку відсутності його в назві фондоутворювача 
(наприклад, Старший контролер держконтролю за витрачанням і збереженням 

хлібопродуктів Міністерства державного контролю СРСР, м. Миколаїв). 

Назви фондів особового походження складаються з прізвища, імені та по ба-
тькові фондоутворювача (наприклад, Аркас М. М.). Архівним колекціям надано 

узагальнені найменування (наприклад, Колекція метричних книг установ релігій-

них культів, що існували на території Миколаївської області). 
2) після назви фонду в описовій статті наведено номер, обсяг і крайні дати 

документів. У разі відсутності документів у складі фонду за тривалий період, хро-

нологічні межі наявних документів наведено через кому (наприклад, 1925–1930, 

1932–1939 рр.). В описовій статті до групи фондів після узагальнюючої назви на-
ведено відомості про загальний обсяг і крайні дати документів фондів, що нале-
жать групі, затим крайні дати документів кожного з фондів. Додатково наведено 

інформацію про довідковий апарат до фонду і мову, якою укладені документи 

фонду. 

3) історична довідка  містить відомості про час виникнення установи-

фондоутворювача, зміни в його назві, підпорядкуванні, основних функціях. У ви-

падку складної внутрішньої організації наводиться структура установи. 

Додатково та у разі наявності інформації описові статті доповнено відомостя-

ми про категорію фонду (крім 3-ї категорії), перше й останнє надходження, розсе-
кречення, експертизу цінності, очікувані надходження документів, унікальні до-

кументи фонду, використання документів.  

4) анотація документів фонду містить узагальнену характеристику документів 

архівного фонду, інформацію про найбільш цікаві або притаманні конкретному 

фонду групи документів, крайні дати найважливіших із них. В анотаціях наведе-
но відомості про інформаційно-насичені або оригінальні документи із зазначен-

ням року їх створення.  

До Путівника додається довідковий апарат: довідка з історії адміністративно-

територіального поділу, список скорочень, географічний, іменний та предметно-

тематичний покажчики. 
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ДЕРЖАВНА  ВЛАДА  ТА  УПРАВЛІННЯ  

Канцелярія Миколаївського військового губернатора 

Канцелярия Николаевского военного губернатора 

Ф. 230, 11963 од. зб., 1805–1901 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

20 березня 1805 р. Указом Сенату було створено Миколаївське і Севастопольське 

військове губернаторство. До нього входили міста Миколаїв і Севастополь, а також 

адміралтейські поселення Богданівка, Знам’янка, Богоявленськ, Воскресенськ, Кали-

нівка, Покровськ, Березнегувате і Висунське (двоє останніх – з 1820 року). З 1805 р. 

по 1856 р. управління губернаторством іменувалось канцелярією Миколаївського і 
Севастопольського військового губернатора, а після виділення Севастополя із підпо-

рядкування канцелярії (1856) – канцелярією Миколаївського військового губернато-

ра. З 1877 р. у підпорядкуванні губернатора залишились лише м. Миколаїв та примі-
ські хутори. 

Військовий губернатор об’єднував військову і цивільну владу і водночас був голов-

ним командиром Чорноморського флоту і портів. У своїй діяльності губернатор під-

порядковувався безпосередньо Сенату, а його канцелярія була адміністративним 

органом Міністерства внутрішніх справ. 

5 червня 1900 р. на підставі рішення Державної ради Миколаївське військове губер-

наторство було ліквідовано. Замість канцелярії військового губернатора було ство-

рено канцелярію Миколаївського градоначальника. 
Перше надходження документів – 4 вересня 1926 р. У період нацистської окупації 
втрачено 2180 од. зб.   

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Укази Сенату, обіжники, розпорядження Державної військової колегії, 
Миколаївського військового губернатора, Херсонського цивільного губерна-
тора та обіжники Міністерства закордонних справ. Документи про заснування 

міської поліцейської команди, комісій військового суду при Миколаївському і 
Севастопольському комендантських управліннях. Документи про розташуван-

ня, обслуговування і стан військових частин і установ, які знаходились у Ми-

колаєві та Севастополі. Документи про забезпечення оборони міст Балаклава, 
Керч, Єнікале, Севастополь, Одеса, Очаків, Миколаїв. Документи про поста-
чання діючої армії в Криму, про евакуацію населення із Севастополя до Ми-

колаєва, про збір коштів на користь поранених та інших потерпілих на війні; 
про заснування та діяльність у Севастополі комітету з обліку збитків, заподія-

них населенню міста під час Кримської війни (1857–1860). Документи про 
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відновлення Севастополя після його звільнення (1856–1871). Документи про 

представлення до нагородження медалями учасників оборони Севастополя, 

списки представлених до нагороди (1856–1858). Документи про ліквідацію 

Севастопольської генеральної комісії (1858–1859). Документи про мобіліза-
цію в Херсонській губернії медичних працівників у зв’язку з російсько-

турецькою війною, про організацію в Миколаєві шпиталів для поранених, про 

увічнення пам’яті воїнів, які загинули під час війни. Документи про втечі сол-

датів з армії, тілесні покарання та віддачу до суду втікачів; про рекрутські на-
бори, розшук осіб, які переховувались від рекрутської повинності. Документи 

про переселення селян на Південь Росії,  про проведення переписів населення, 

про перейменування населених пунктів. Статистичні звіти про склад та рух 

населення. Документи про розшук селян, які втекли від поміщиків, їх пока-
рання. Скарги селян на незаконне закріпачення їх поміщиками, захоплення 

селянських земель, жорстоке ставлення до них поміщиків. Документи про за-
снування та діяльність іноземних консульств у Миколаєві, Одесі, Таганрозі; 
про порядок пропуску іноземців до Росії і виїзду з неї, нагляд за іноземцями, 

які проживають на території губернаторства. Документи про видачу закордон-

них пашпортів. Документи про створення та діяльність Миколаївської міської 
думи, міського магістрату, міської управи, особливого у міських справах при-

сутствія, міського зібрання (1862). Документи про надання земель під забудо-

ву і про будівництво мостів через р. Південний Буг і р. Інгул (1857–1866) та 
віддачу їх у відкуп, залізниць Знам’янка – Миколаїв і Харків – Миколаїв, кін-

ки в Миколаєві (1892–1894), про будівництво елеватора (1889), про прокладку 

телеграфних ліній. Звіти про діяльність Херсонської губернської будівельної 
комісії. Звіти про збудовані громадські та приватні будинки в губернії. Прото-

коли засідань Миколаївської міської думи, Миколаївського особливого у місь-

ких справах присутствія. Документи про діяльність міської комісії з упорядку-

вання Миколаєва, про межування земель і відведення земельних ділянок під 

будівництво культових будівель, приватних будинків, магазинів; про затвер-

дження військовим губернатором найменувань вулиць і нумерації будинків 

(1835–1848); про будівництво та ремонт шляхів, прокладку нових вулиць, їх 

брукування; про будівництво міського водоводу (1883–1899), улаштування 

газового освітлення (1879), озеленення вулиць у Миколаєві та Севастополі, 
про заснування в Миколаєві відділення Російського товариства садівництва  
(1880–1881). Документи про будівництво та реконструкцію фабрик, заводів, 

майстерень, млинів; про надання землі для збудування підприємств Товарист-
ва суднобудівних, механічних і ливарних заводів у Миколаєві (1893–1897), 

ракетного заводу (1860–1867) тощо; звіти  про стан промисловості. Докумен-

ти про збудування пристані на р. Південний Буг (1820–1823), про відкриття в 

Миколаєві торгового порту (1862) та його благоустрій, про відновлення Сева-
стопольського торгового порту, про заснування портових митниць у Миколає-
ві та Очакові (1860–1864). Статистичні звіти про іноземні судна, що прибува-
ли до миколаївського порту. Документи про відкриття торгівельних закладів, 
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про проведення виставок та ярмарків у Миколаєві; про заснування в місті тор-

гівельної біржі (1885–1888) та аукціонної камери (1886, спр. 11750); звіти бір-

жевого комітету про торгівельну діяльність міста. Документи про віддачу у 

відкупне утримання міських державних прибутків. Звіти про стан торгівлі. 
Документи про заснування та діяльність Миколаївського міського комітету та 
міського громадського банку, про затвердження кошторисів прибутків і вида-
тків по Миколаєву, його передмістях, і Севастополю. Звіти Миколаївської 
управи про рух міських сум. Документи про стягнення податків та недоплат з 
населення, а також казенних і приватних боргів, накладення секвестру на май-

но. Документи про кількість земель, посівних площ, урожайності в адмірал-

тейських поселеннях. Документи про порядок звільнення адміралтейських 

поселян із морського відомства та влаштування їх побуту (1860–1874). Доку-

менти про відкриття навчальних закладів, зокрема парафіяльного училища 
(1820–1828); жіночої гімназії (1863–1891), морехідних класів (1867–1883), на-
родно-приходського училища (1864), єврейської молитовної школи (1862), 

зразкового 2-класного училища в посаді Висунськ (1872), технічного (1872) і 
ремісничого (1897) училищ, громадської бібліотеки (1881); асигнування кош-

тів на їх утримання. Документи про діяльність у Миколаєві Південно-

Слов’янського пансіону (1874–1881). Звіти миколаївського Товариства допо-

моги незаможним особам, які прагнуть освіти. Обіжники Головного управлін-

ня у справах друку, листування про репертуар миколаївських театрів. Докуме-
нти про перебування в Миколаєві театральних труп М. К. Садовського (1892), 

М. Л. Кропивницького (1900); про затвердження положення про Миколаївсь-

ку театральну дирекцію (1874). Подання театральних колективів і окремих 

осіб про отримання дозволів на постановку вистав, на відкриття культурно-

просвітницьких установ, читання публічних лекцій. Документи про видання 

газет “Южанін” (1884–1895), “Миколаївський вісник” (1876–1877), “Мико-

лаївський листок” (1884). Звіти про наявність у Миколаєві фотографій, типо-

графій, літографій та бібліотек. Документи про відкриття і звіти про роботу 

лікарень, зокрема про відкриття при міській лікарні денного стаціонару 

(1862), заснування в Миколаєві єврейської лікарні (1865–1869), шпиталів, са-
нітарних станцій, аптек; про боротьбу з епідемічними захворюваннями. Доку-

менти про заснування Миколаївської медичної управи (1874–1879); комітету 

громадського здоров’я (1862). Статистичні звіти промислових і ремісничих 

закладів, училищ, гімназій, лікарень, товариств за 1898 рік. Документи  про 

організацію та звіти про діяльність благодійницьких товариств. 

 

Канцелярія Миколаївського градоначальника 

Канцелярия Николаевского градоначальника 

Ф. 229, 3296 од. зб., 1887–1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Створена у вересні 1900 р. на підставі рішення Державної ради, затвердженого 

5 червня 1900 р.  



19 

Розділ І. Фонди дорадянського періоду  

Миколаївський градоначальник виконував обов’язки командира військового порту і 
начальника гарнізону, об’єднував цивільну і військову владу, здійснюючи нагляд за 
всіма установами міста, станом промисловості і торгівлі, навчальними закладами. 

Канцелярія градоначальника була ліквідована на початку 1918 р. із встановленням 

радянської влади у місті. Відновлювала діяльність у 1918–1919 рр. під час іноземної 
інтервенції та денікінщини. 

Остаточно ліквідована у січні 1920 р. з відновленням радянської влади у Миколаєві. 
Перше надходження документів – 4 вересня 1926 р. У період нацистської окупації 
втрачено 5 од. зб. У 1956–1958 рр. розсекречено 583 од. зб., у 1989 р. – 10 од. зб.   

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Імператорські маніфести і укази Сенату. Укази Сенату, накази градонача-
льника, листування з МВС про призначення іноземців віце-консулами в 

м. Миколаєві. Обіжники Міністерства закордонних справ і накази градонача-
льника про введення в Миколаєві посиленої охорони, про розширення прав 

міської поліції, розшук осіб, які втекли з-під нагляду поліції, про заборону 

окремим особам проживати в Миколаєві; про заснування та затвердження ста-
тутів різних товариств і комітетів. Накази градоначальника, копії постанов 

Миколаївського у портових справах присутствія про розширення території 
торгового порту, будівництво причалів, документи про кількість експортують-

ся та імпортуються товарів, видатки на благоустрій порту; короткі огляди 

хлібної торгівлі. Контракти, звіти та листування про будівництво електрично-

го трамвая в Миколаєві, спорудження каналізації і водоводу, будівництво мі-
ської центральної електростанції, про постачання міста паливом і продовольс-
твом, про відведення земель в орендне використання, благоустрій міста. Нака-
зи і розпорядження градоначальника про відкриття типографій, літографій, 

книгарень, накладання арештів на заборонену літературу, про видачу дозволів 

на видавництво газет, улаштування вистав, музичних і літературних вечорів, 

лекцій. Документи про відкриття і фінансування навчальних та благодійниць-

ких закладів, лікувальних установ, звіти про їх діяльність. Протоколи засідань 

санітарно-виконавчої комісії і документи про санітарний стан міста, про боро-

тьбу з епідемічними захворюваннями, про відкриття приватних клінік і аптек. 

Документи про організацію виборів до міської думи, списки гласних; про за-
твердження кошторисів прибутків і видатків міста. Статистичні звіти про фаб-

рично-заводську промисловість, чисельність населення, кількість навчальних 

закладів і лікувальних установ. Огляди градоначальства. Обіжники Департа-
менту поліції МВС про розшук різних осіб; листування з губернським жанда-
рмським управлінням і міською поліцією про арешти, встановлення гласного і 
негласного нагляду за різними особами. Документи про видачу свідоцтв про 

політичну благонадійність. Документи про страйки, мітинги, демонстрації. 
Обіжники департаменту поліції МВС, Головного управління у справах друку, 

Центрального статистичного комітету, листування з градоначальником про 

нагляд за газетами, типографіями, літографіями, бібліотеками тощо. Прохання 
про видачу, обмін та пересилку закордонних пашпортів; посвідчення на право 

виїзду за кордон і на право жительства; документи про стягнення пашпортно-
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го мита. Документи про розшук різних осіб. Документи про організацію в 

м. Миколаєві слідчого відділення, військово-польових судів, народного опол-

чення, введення нічної воєнізованої охорони, створення  Миколаївського від-

ділення Спілки російського народу; заснування українського товариства 
“Просвіта” у м. Миколаєві. Рапорти поліцмейстера про мітинги та страйки 

робітників, про тимчасове закриття заводів і скорочення штатів. Списки полі-
тв’язнів Миколаївського виправного відділення. Документи про діяльність 

різних релігійних сект у м. Миколаєві. Обіжники департаменту поліції МВС і 
листування про визначення прав євреїв на постійне проживання в м. Миколає-
ві. Списки євреїв-міщан. Документи про діяльність Комітету з надання допо-

моги потерпілим від єврейського погрому в жовтні 1905 року. Накази по Оде-
ському військовому округу; накази по 7-й армії, накази і обіжники командую-

чого Чорноморським флотом; накази верховного начальника санітарної та 
евакуаційної частини. Документи про організацію та діяльність Миколаївсь-

кого військово-промислового комітету. Документи про ліквідацію поліції і 
організацію міської міліції. 

 

Миколаївське особливе у міських справах присутствіє 
Николаевское особое по городским делам присутствие 

Ф. 234, 5 од. зб., 1873–1886 рр. Опис. Рос. мова.  

Діяльність установи простежується за документами протягом 1873–1886 рр. До скла-
ду присутствія входили начальник штабу Головного командира Чорноморського фло-

ту і портів, помічник прокурора, мирові судді, міський голова, гласні міської думи, 

очолював військовий генерал-губернатор. Виконувало функції апеляційної та арбітра-
жної установи, куди звертались із заявами та скаргами юридичні та фізичні особи для 
вирішення питань, що відносились до повноважень міських думи та управи. 

  

Протоколи засідань особливого у міських справах присутствія; листування 

з Миколаївським військовим губернатором про засідання і порядок розгляду 

справ. 

АДМІНІСТРАТИВНІ  УСТАНОВИ   

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО  ВІДОМСТВА  

Канцелярія будування міста Миколаєва 

Канцелярия строения города Николаева 

Ф. 243, 139 од. зб., 1787–1798 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворена на підставі положення, затвердженого Потьомкіним 25 січня 1791 р. для 
управління будівництвом Миколаєва. Перебувала у віданні Чорноморського адмірал-

тейського правління. У зв’язку з ліквідацією останнього припинила свою діяльність. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 
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Укази Чорноморського адміралтейського правління, розпорядження Кате-
ринославського намісництва, рапорти, контракти та зобов’язання підрядників 

та корабельних майстрів і листування про цивільне та військове будівництво в 

Миколаєві та Богоявленську, про заготівлю та доставку в Миколаїв будівель-

них матеріалів; про розробку та доставку в Миколаїв і Херсон кам’яного ву-

гілля, залізної руди і сланцю з Донецького повіту; про будівництво верфі в 

Миколаєві та будівництво суден для військового флоту, транспортних і весло-

вих суден і укомплектування їх екіпажами, про використання на будівництві 
рекрутів, полонених і каторжників. Листування комісара Чорноморського ад-

міралтейського правління М. Л. Фалєєва з адміралом Ф. Ф. Ушаковим. Листу-

вання про переведення поселень Чорноморського адміралтейського правління 

у ведення Канцелярії будування міста Миколаєва, поселення збіглих кріпаків 

у них. Ревізькі казки адміралтейських поселень Воскресенськ, Калинівка, Бо-

гоявленськ і Покровське. Документи з описаннями економічного і географіч-

ного стану Миколаєва і Херсона, наявність міських і портових будівель у Ми-

колаєві, Херсоні та Одесі. 
 

Канцелярія завідуючого казенними садами  

і землями Морського відомства 

Канцелярия заведующего казенными садами и  

землями Морского ведомства 

Ф. 245, 25 од. зб., 1874–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Утворена на підставі положення про казенні сади морського відомства у Миколаєві, 
затвердженого адміралтейською радою 7 лютого 1847 р. Перебувала у віданні голов-

ного командира Чорноморського флоту і портів, з 1900 р. – командира Миколаївсь-

кого порту. Відала садами і землями морського відомства та будівлями, що знаходи-

лись на їх території. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих видан-

нях. 

 

Листування з Миколаївським військовим губернатором про перейменуван-

ня передмість Богоявленськ і Покровське в посади, передачу їх з Морського 

відомства у ведення губернської адміністрації і організацію в них частин полі-
ції. Документи про експлуатацію і віддачу в оренду казенних садів і земель 

Морського відомства, рибної ловлі, яхт-клубу. Документи завідуючого інвалі-
дними хуторами в Миколаєві та Севастополі про нагородження, видачу гро-

шової допомоги, пайків і обмундирування інвалідам Морського відомства в 

Миколаєві. Списки учасників Синопської битви та оборони Севастополя. 
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Управління Чорноморських адміралтейських поселень  

обер-інтенданства Головного управління  

Чорноморського флоту і портів 

Управление Черноморских адмиралтейских селений  

обер-интендантства Главного управления  

Черноморского флота и портов 

Ф. 246, 154 од. зб., 1800–1862 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворене у зв’язку з заснуванням Головного управління Чорноморського флоту і 
портів відповідно до рішення Державної ради, затвердженого 16 грудня 1831 р. Було 

підпорядковане обер-інтендантству Головного правління Чорноморського флоту і 
портів. Управління відало Чорноморськими адміралтейськими поселеннями. 

Ліквідоване у 1862 р. у зв’язку з перетворенням адміралтейських поселень на примі-
стя і передачею їх у відання Херсонської губернської адміністрації. 
У фонді є матеріали Чорноморської виконавчої експедиції, яка відала адміралтейсь-

кими поселеннями.  

Перше надходження документів – 2 липня 1933 р. В період нацистської окупації 
втрачено 1 од. зб. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Документи про передачу адміралтейських поселень Богданівка та Знам’ян-

ка у ведення військового управління, поселень Березнегувате і Висунськ – 

морського відомства; про додаткове виділення і межування земель; про будів-

ництво поштового шляху Херсон – Миколаїв – Єлисаветград. Документи з 
відомостями про заснування адміралтейських поселень, чисельність населен-

ня в них, розміри посівів, урожайність сільськогосподарських культур, стан 

тваринництва, бджільництва і шовківництва. Присуди сільських товариств, 

документи про вибори сільських старшин. Книги прибутків і видатків громад-

ських грошових сум. Посімейні списки адміралтейських поселень з відомостя-

ми про стан їх господарств. Документи про звільнення селян з морського ві-
домства і надання їм права вступу до міських і сільських товариств, про пере-
творення адміралтейських поселень у передмістя, про надання земельних ді-
лянок під забудову, про відкриття парафіяльних шкіл. Звіти про кількість бу-

дівель і ремісничих підприємств у поселеннях. Ревізькі реєстри селянських 

господарств поселень Знам’янка та Богданівка. Документи про розташування 

в поселеннях військових частин та їх обслуговування; про будівництво церкви 

в Березнегуватому, надання сільському духівництву землі та будинків. Жур-

нали реєстрації вхідних та вихідних документів. 
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МІСЬКЕ  ТА  ЗЕМСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  

Вознесенський губернський магістрат 

Вознесенский губернский магистрат 

Ф. 415, 5 од. зб., 1795–1797 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворений у 1795 р. з виникненням Вознесенської губернії на підставі “Положення 

про губернії” 1775 р. Відав адміністративно-судовими, поліцейськими і фінансови-

ми справами міст губернії. У судовому відношенні був підпорядкований палатам 

кримінального і цивільного суду, а в адміністративному і господарському – намісни-

цькому правлінню. 

Ліквідований у 1796 р. із скасуванням Вознесенської губернії.  
Перше надходження документів – 10 червня 1948 р.  

 

Укази Вознесенської казенної палати про порядок стягнення податку з не-
рухомого майна та витрачання зібраних коштів. Рапорти і звіти Архангельсь-

кої та Ольвіопольської ратуш, Єлисаветградського та Херсонського міських 

сирітських судів і збирачів податків про кількість сиріт і вдів у губернії, про 

надходження сум неокладного збору. Документи про звітність про збори по-

датків. Штати службовців магістрату. 

 

Міські думи  

Городские думы 

3 фонди, 1907 од. зб., 1797–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова.  

Вознесенська ,  ф. 225, 1 од. зб., 1862–1864 рр. 

Миколаївська ,  ф. 222, 1895 од. зб., 1797–1920 рр. 

Очаківська ,  ф. 224, 11 од. зб., 1867–1874 рр. 

 

Утворені на підставі “Грамоти на права та привілеї містам Російської імперії” від 21 

квітня 1785 р. (Миколаївська міська дума – у 1796 р.). Були розпорядчими станови-

ми органами міського самоврядування; відали будівельними, торговельними, фінан-

совими та господарськими справами міського управління. 

1872 р. із введенням “Городового положения” 1870 р. станові (шестигласні) думи 

перетворені на цензові. Виконавчі та господарсько-розпорядчі функції були переда-
ні міським управам. 

Ліквідовані у 1920 р. зі встановленням радянської влади у містах. 

Документи фондів надійшли на зберігання у 1920-ті рр.  

У 1956 р. до фонду 222 з інших архівів надійшло 12 од. зб. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Журнали і протоколи засідань Миколаївської думи, особливого у міських 

справах присутствія. Документи про межування  земель Херсонської губернії; 
розшук біглих селян; про перетворення адміралтейських поселень у передміс-
тя; розташування і постачання військ у Миколаєві, набір рекрутів і звільнення 

від рекрутської повинності, забезпечення оборони Миколаєва під час Кримсь-

кої війни; введення в дію положення про губернські і повітові установи; про-
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ведення виборів до органів місцевого самоуправління; перечислення жителів з 
одного стану до іншого. Постанови Миколаївської думи і документи про відк-

риття промислових підприємств, нагляд за їх роботою; про будівництво заліз-
ниці Миколаїв – Кременчук; про відкриття та експлуатацію кінки. Списки 

промислових і торгових підприємств, акти їх обстеження. Постанови Микола-
ївської думи та документи про складання планів забудови міста, виділення 

земельних ділянок і будівництво підприємств, пристаней, торгівельних закла-
дів, лікувальних установ, церков, казарм, в’язниць, приватних будинків, улаш-

тування водоводу; про роботу будівельних комісій, прокладку, розширення і 
брукування вулиць і площ, їх освітлення, ремонт шосейних доріг, мостів; про 

відкриття Миколаївського порту для заходу іноземних суден і заснування пор-

тової митниці (1862–1867), відкриття торгівельних закладів, ринків, нагляд за 
їх роботою, про видачу свідоцтв на право займатися торгівлею, стягнення гі-
льдейських повинностей з купців; про асигнування коштів на утримання куль-

турно-просвітницьких, поліцейських та ін. установ, навчальних закладів; про 

стягнення податків, мита, недоїмок; про постачання населення міста водою, 

паливом, продовольством, про санітарний стан міста та його благоустрій, про 

переобладнання міської набережної, організацію нічної сторожі в Миколаєві, 
про порядок проведення 100-річного ювілею міста. Контракти на улаштуван-

ня мережі міської конки. Документи про заснування та діяльність комітету 

народних читань, комітету громадського здоров’я, навчальних, лікувальних, 

благодійницьких та інших установ Миколаєва, про перевірку їх роботи; про-

ведення загального перепису населення. Документи про вибори раввінів ми-

колаївських синагог і молитовних будинків. Постанови і листування про підт-
римку Миколаївською думою Тимчасового уряду і Центральної Ради, про 

збройні виступи українських національних формувань. Листування з Тимча-
совим урядом, Центральною Радою і Радами робітничих і солдатських депута-
тів. Списки виборців і гласних Миколаївської думи; купців і міщан міст. 

Листування з Херсонським губернським правлінням про виділення коштів 

на утримання державних установ Очакова. Рапорти старост та листування з 
Херсонським губернським правлінням з фінансових питань. Прохання грома-
дян про видачу пашпортів, звіти про внесення державного мита. Книга для 

запису померлих у м. Очакові за 1868 р. 

Заяви гласних Вознесенської міської думи про надання їм відпусток. 

 

Міські управи 

Городские управы 

3 фонди, 4401 од. зб., 1868–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Миколаївська ,  ф. 216, 4379 од. зб., 1870–1920 рр. 

Вознесенська ,  ф. 331, 7 од. зб., 1889–1893, 1902, 1911, 1913, 1918–1919 рр. 

Очаківська ,  ф. 215, 15 од. зб., 1868–1917 рр. 

 

Утворені на підставі “Городового положения” від 16 червня 1870 р. як виконавчі та 
господарсько-розпорядчі органи міських дум. 
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Припинили свою діяльність у 1920 р. зі встановленням радянської влади у містах. 

Документи фондів надійшли на зберігання у 1920-ті рр. В період нацистської окупа-
ції втрачено 2951 од. зб. фонду 216, 2 од. зб., фонду 215. У 1956–1957 рр. до фонду 

216 з інших архівів надійшло 20 од. зб., у 1965 р. до відділу Гідрометфонду КГМО 

м. Києва передано 1 од. зб. У 1957 р. розсекречено 4 од. зб. фонду 215, у 1989 р. роз-
секречено 2 од. зб. фонду 216.  

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи засідань Миколаївської міської управи, листування про прибут-
ки і видатки міста, будівництво і ремонт казенних будівель і казарм. Докумен-

ти про оренду приватних домоволодінь для розташування в них державних 

установ, про розквартирування і постачання військ, про санітарний стан міста. 
Статистичні звіти про чисельність населення у Миколаєві та приміських хуто-

рах, кількість промислових підприємств, навчальних закладів, лікарень. Доку-

менти про відкриття у Миколаєві єврейських молитовних будинків і училищ; 

про затвердження старост і членів правління молитовних будинків, про обран-

ня членів піклувальних рад училищ. Документи про заснування морехідних 

класів (1872), особливої земської управи (1869–1875), “Товариства опікування 

поранених і хворих воїнів” (1877), “Товариства взаємного страхування від во-

гню майна” (1879–1883), Миколаївського портового управління (1893–1894); 

про відкриття початкової школи на х. Погорілове (1900–1903), художнього 

музею ім. В. В. Верещагіна (1909–1916); про відкриття міської типографії 
(1908–1910) та ін. Документи про проведення виборів до Державної і Микола-
ївської міської дум. Документи про причислення до станів, присвоєння звань 

особистих спадкових і почесних громадян, представлення до нагород. Станові 
списки; списки службовців міських установ. Журнали засідань розпорядчого, 

будівельного, фінансового відділів та комісій управи: санітарної, народного 

здоров’я, виконавчої училищної, продовольчої та з благоустрою. Документи 

про надання земельних ділянок під забудову, а також будівництво, ремонт і 
віддачу в оренду казенних і приватних будівель; про влаштування централь-

ного водяного опалення, водоводу та каналізації; брукування вулиць; улашту-

вання газового та електричного освітлення; будівництво морського комерцій-

ного порту і річкової пристані; влаштування конки, телефонної мережі; побу-

дову залізничної станції Миколаїв і наплавних мостів через ріки Південний 

Буг і Iнгул. Виправдні документи про видатки. Списки робітників і службов-

ців міських установ Миколаєва. Копії постанов міської думи. Звіти управи 

про рух міських сум, кошториси прибутків і видатків Миколаївської міської 
управи. Звіти Миколаївського міського громадського банку. Документи про 

стягнення недоїмок з власників нерухомого майна. Оцінювальні відомості не-
рухомого майна у Миколаєві та приміських хуторах. Документи про віддачу у 

відкуп коробочного збору; звіти про рух сум коробочного збору. Протоколи 

засідань продовольчої комісії. Документи про організацію постачання Мико-

лаєва продовольчими і промисловими товарами. Протоколи засідань виконав-

чої комісії з громадських робіт. Документи про видатки на ремонт, опалення і 
освітлення казарм у Миколаєві. Список купців м. Миколаєва. Попередній ко-
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шторис на влаштування міської залізничної вітки і звіт про діяльність вико-

навчої комісії із збудування міського водоводу. Документи про боротьбу з ви-

сипним тифом. Листування про продовольче постачання м. Миколаєва. Доку-

менти про фінансування навчальних і благодійницьких закладів, громадської 
бібліотеки, комітету народних читань, лікарні; звіти про їх діяльність. Про-

хання про відведення місць для торгівлі, про дозвіл на відкриття торгівельних 

закладів. Списки власників нерухомого майна, ресторанів, трактирів, буфетів. 

Документи про відкриття у Миколаєві народних училищ на х. Мішкове (1885–

1886) і х. Широка Балка (1890); музичного училища (1885, спр. 2631), реміс-
ничого училища (1896–1897); про організацію міського кредитного товарист-
ва (1895–1902), вільної пожежної команди (1897–1901), про проведення ярма-
рків. Документи про організацію і діяльність комітету народного здоров’я. 
Протоколи та акти санітарного нагляду, звіти про його діяльність. Протоколи 

засідань піклувальної ради Миколаївської міської лікарні. Документи про ор-

ганізацію лікувальних і благодійницьких установ, про боротьбу з епідемічни-

ми захворюваннями. Звіти про народжуваність, захворюваність і смертність 

на приміських хуторах Миколаєва. Документи про організацію і фінансування 

навчальних закладів, громадської бібліотеки, музеїв, театрів, звіти про їх дія-

льність. Звіти про кількість навчальних закладів у місті. Списки викладачів та 
учнів міських училищ.  

Документи про стягнення податків з нерухомого майна у м. Очакові, про 

віддачу з торгів підрядів на забудову земельних ділянок, про облік осіб для 

відбуття військової повинності. Листування про вибори членів духовного пра-
вління очаківської єврейської синагоги. 

Копія частини плану м. Вознесенська і план озерної міської місцевості. 
Приписи губернського комісара Херсонщини у справах просвіти, протоколи 

засідань Вознесенської міської управи про викладання в школах українською 

мовою, епідемії серед учнів. Листування з податним інспектором 2-ї дільниці 
Єлисаветградського повіту про обрання торгових депутатів. Посімейні списки 

вознесенських міщан-євреїв. 

 

Миколаївська міська квартирна комісія 

Николаевская городская квартирная комиссия 

Ф. 238, 229 од. зб., 1852–1876 рр. Описи. Рос. мова. 

Займалась розквартируванням військових частин у Миколаєві, слідкуючи за відбу-

ванням квартирної повинності жителями міста. 
В період нацистської окупації втрачено 183 од. зб.  

 

Листування з Херсонською земською управою, Миколаївським військовим 

губернатором про постачання і розквартирування військ у Миколаєві; про стя-

гнення квартирної повинності з домовласників; про оцінку нерухомого майна. 
Списки домовласників Миколаєва. Прибутково-видаткові документи. Листу-

вання з Херсонською земською управою, Миколаївським військовим губерна-
тором і комендантом про надання квартир для військових частин. 
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Миколаївський міський розпорядчий комітет 

Николаевский городской распорядительный комитет 

Ф. 237, 59 од. зб., 1875–1901 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений у 1875 р. на підставі закону від 10 грудня 1874 р. замість комісії з війсь-
кової повинності. У ведення комітету входило: забезпечення військ квартирами; орен-

да, будівництво, ремонт, освітлення, опалення будівель; утримання деяких шляхів.  

  

Копія постанови Херсонського особливого про земські повинності присутс-
твія щодо відкриття губернських і повітових розпорядчих комітетів. Документи 

про призначення членів комітету та видатки коштів. Листування з Херсонським 

розпорядчим комітетом і Миколаївським військовим губернатором про поста-
чання, розквартирування і медичне обслуговування військ у Миколаєві. Доку-

менти про надання приміщень для тимчасового військового шпиталю. 

СТАНОВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  

Миколаївський міський магістрат 

Николаевский городской магистрат 

Ф. 280, 83 од. зб., 1804–1866 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворений у 1797 р. як становий орган міського самоврядування. Відав зарахуван-

ням жителів до купців і міщан, розкладкою і збором державних податків з нерухо-

мого майна, проведенням рекрутських наборів, судовими справами купців і міщан. 

Нагляд за діяльністю магістрату здійснював військовий губернатор. 

Ліквідований згідно з указом Сенату від 13 квітня 1866 р.  

Перше надходження документів – 3 листопада 1949 р. У період нацистської окупації 
втрачено 10 од. зб. 

 

Документи про причислення жителів до купецького та міщанського станів, 

видачу свідоцтв на право займатися торгівлею, про закріплення за окремими 

особами земельних ділянок, розподіл майна, стягнення боргів, про виділення 

коштів для боротьби з епідеміями, про проведення рекрутських наборів. Реві-
зькі казки купців, міщан і рекрутів. 

 

Очаківська міська ратуша 

Очаковская городская ратуша 

Ф. 279, 119 од. зб., 1818–1865 рр. Опис. Рос. мова. 

Становий орган міського самоврядування. Займалася стягненням податків, зараху-

ванням та виключенням жителів міста з різних станів, проведенням рекрутських 

наборів, судовими справами. Очолювалась бургомістром. 

Ліквідована згідно з указом Сенату від 13 квітня 1866 р.  

В період нацистської окупації втрачено 37 од. зб. 
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Обіжники та розпорядження Херсонського губернського правління і 
Херсонської казенної палати. Протоколи засідань присутствія міської ратуші. 
Накази бургомістра. Документи про збір податків, причислення міщан до ку-

пецького стану, розшук різних осіб, про встановлення тарифів на стягнення 

мита за вивезення товарів за кордон, про стягнення штрафів, фінансові видат-
ки ратуші, рух коштів. Кошториси прибутків і видатків м. Очакова. Прохання 

жителів про причислення їх до міщан, про звільнення від рекрутської повин-

ності. Присуди міщанського товариства. 
 

Миколаївська купецька управа 

Николаевская купеческая управа 

Ф. 220, 1 од. зб., 1909 р. Опис. Рос. мова. 

Становий орган місцевого самоврядування. Відала справами Миколаївського купе-
цького товариства, опікуючись справами торгівлі. Очолював управу купецький ста-
роста.  
 

Рапорт миколаївського купецького старости Баздирьова міністру торгівлі і 
промисловості про мануфактурну торгівлю. 

 

Миколаївське міщанське товариство 

Николаевское мещанское общество 

Ф. 324, 199 од. зб., 1828–1880 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у 1796–1797 рр. відповідно до “Городового положения” 1785 р.  Становий 

орган місцевого самоврядування. Займалось обліком міщан, причисленням жителів 

міста до міщанського стану. 

Ліквідоване в 1880 р. з перетворенням на Миколаївську міщанську управу. 

 

Присуди міщанського товариства. Документи про причислення жителів 

м. Миколаєва до міщанського стану. Ревізькі казки міщан м. Миколаєва. Спи-

ски миколаївських купців і міщан. 

 

Міщанські управи 

Мещанские управы 

3 фонди, 304 од. зб., 1857–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

Богоявленська ,  ф. 219, 3 од. зб., 1899 р. 

Вознесенська ,  ф. 318, 5 од. зб., 1875, 1914–1919 рр. 

Миколаївська ,  ф. 218, 296 од. зб., 1857–1919 рр.  

 

Утворені на підставі “Городового положения” від 16 червня 1870 р. Миколаївська 
міщанська управа була створена у травні 1880 р. 

Як органи місцевого самоврядування відали справами внутрішнього устрою міщан-

ського стану, порядком виконання громадських повинностей. 

Ліквідовані у 1920 р. зі встановленням радянської влади. 
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Протоколи зборів Миколаївської міщанської громади. Протоколи засідань 

та постанови Миколаївської міщанської управи. Протоколи виборів збирачів 

податків. Документи про виконання громадських повинностей, призначення 

пенсій і видачу грошової допомоги, про підготовку до святкування 100-річчя 

Миколаєва. Звіти про діяльність Миколаївської міщанської управи і комітету 

народних читань; прохання осіб про зарахування їх до міщанської громади, 

про видачу  свідоцтв про проживання в Миколаєві. Листування про виділення 

коштів на будівництво лікарень, притулків у Миколаєві, утримання Миколаїв-

ського морехідного класу. Посімейні списки міщан.  

 

Миколаївська міська реміснича управа 

Николаевская городская ремесленная управа 

Ф. 221, 609 од. зб., 1846–1902 рр. Опис. Рос. мова. 

Заснована згідно з “Грамотою на права та привілеї містам Російської імперії” від 21 

квітня 1785 р. як орган ремісничого самоврядування. Відала прийомом у члени реміс-
ничих цехів і виключенням з них, здійснювала нагляд за виконанням ремісниками по-

винностей, займалася стягненням штрафів за порушення цехових правил. До складу 

управи входили: ремісничий голова, письмоводитель, писарі та 18 цехових старшин. 

Ліквідована розпорядженням Миколаївського градоначальника у березні 1902 р. 

В період нацистської окупації втрачено 303 од. зб. 

 

Протоколи виборів ремісничого голови, старшин цехів; протоколи затвер-

дження кошторисів прибутків і видатків управи; розпорядження цехових стар-

шин про встановлення робочого часу, про зарахування ремісників до цехів, 

збір цехових внесків, видачу грошової допомоги для навчання дітей ремісни-

ків, про стягнення штрафів за порушення цехового статуту. Заяви ремісників 

про вступ до цехів та вихід з них. Документи про притягнення до відповідаль-

ності осіб, які не мали свідоцтв про майстерність, про розшук ремісників, які 
втекли, про конфлікти між майстрами, підмайстрами і учнями. 

 

Посадські думи 

Посадские думы 

3 фонди, 10 од. зб., 1873–1895, 1909, 1912–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Березнегувато -Висунська ,  ф. 227, 1 од. зб., 1915–1916 рр. 

Богоявленсько -Покровська ,  ф. 228, 6 од. зб., 1914–1920 рр. 

Воскресенсько -Калинівська ,  ф. 226, 3 од. зб., 1873–1895, 1909, 1912–1914 рр. 

 

Утворені на підставі положення Комітету Міністрів від 13 травня 1847 р. замість 

існуючих раніше приміських дум. Посадська дума об’єднувала два сусідніх посади і 
була органом місцевого самоврядування. До складу її входили посадський голова, 
два гласних члени і секретар. Посадські думи перебували у віданні Херсонського 

губернського правління. 

Ліквідовані у 1920 р. зі встановленням радянської влади. 

Фонд 226 надійшов 25 серпня 1935 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 
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Присуди міщанських громад. Рапорти старост та старшин громад з фінан-

сових, громадських та ін. питань. Заяви міщан на видачу промислових сві-
доцтв. Документи про встановлення опіки над майном та сиротами. Метричні 
витяги про народження міщан. 

 

Волосні правління  

Волостные правления 

12 фондів, 240 од. зб., 1858, 1867–1870, 1883–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

Антонівське ,  ф. 8, 47 од. зб., 1904, 1911–1919 рр. 

Балацківське ,  ф. 6, 3 од. зб., 1867–1870, 1888, 1912 рр. 

Возсіятське ,  ф. 15, 7 од. зб., 1908–1910, 1913, 1917–1918 рр. 

Володимирівське ,  ф. 2, 3 од. зб., 1902, 1913, 1917–1918 рр. 

Горожанське ,  ф. 9, 1 од. зб., 1917–1918 рр. 

Інгульське ,  ф. 17, 4 од. зб, 1915, 1917–1918 рр. 

Кисляківське ,  ф. 12, 4 од. зб., 1899, 1907–1916 рр. 

Ковалівське ,  ф. 7, 5 од. зб., 1888, 1898–1917 рр. 

Новобузьке ,  ф. 14, 161 од. зб., 1858, 1883–1919 рр. 

Обідо -Василівське ,  ф. 412, 1 од. зб., 1913–1917 рр. 

Полтавське ,  ф. 10, 2 од. зб., 1905, 1919 рр. 

Тернівське ,  ф. 16, 2 од. зб., 1914–1917 рр. 

 

Органи станового селянського самоврядування. Відповідно до Положення 1861 р. 

волосні правління були складовою волосного управління поряд з волосними схода-
ми та волосними селянськими судами. З 1874 р. перебували у віданні повітового у 

селянських справах присутствія, з 1899 р. перейшли у відання повітових земських 

начальників. Складались із старшин, сільських старост, або помічників старшин, та 
збирачів податків. Волосні правління мали контрольно-дорадчі функції для адмініс-
тративних справ, що підлягали колегіальному обговоренню та були пов’язані з фі-
нансовою відповідальністю. На волосного старшину було покладено виконання по-

ліцейських та громадських обов’язків у межах волості. 
Ліквідовані відповідно до закону Тимчасового уряду від 21 травня 1917 р. щодо вве-
дення волосного земства. 
Фонди 2, 8 надійшли 26 лютого 1926 р, фонди 14, 15, 16–25 липня 1935 р, фонд 412 – 

6 травня 1947 р. В період нацистської окупації втрачено 2 од. зб. фонду 7, 208 од. зб. 

фонду 14, 2 од. зб. фонду 15. У 1956 р. розсекречено 1 од  зб. фонду 14. 

 

Протоколи сільських сходів і присуди сільських товариств. Документи про 

обрання сотського та збирача податків Володимирівської волості. Журнал ре-
єстрації рішень надзвичайних зборів Володимирівського волосного земства. 
Книги обліку угод і договорів Антонівського та Возсіятського волосних прав-

лінь. Журнал обліку приватних торгових і промислових закладів Балацківсь-

кої волості, звітні документи про промислові та кустарні заклади Новобузької 
волості. Рапорти сільських старост про захворювання худоби чумою, про стан 

ярових посівів та озимини на орендних землях. Наряд на будівництво будівлі 
Ковалівського волосного правління. Акти ревізій сільських управлінь. Доку-

менти про опіку над сиротами. Посімейні списки мешканців сіл. Книга обліку 
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видачі пашпортних книжок; пашпорти та посвідки на проживання. Витяги з 
метричних книг. Списки призовників, військовозобов’язаних запасу і ратників 

ополчення. Реєстр обліку військовослужбовців, які прибували до Отбєдо-

Василівської волості у короткотермінові відпустки. Обіжник Херсонського 

повітового казначейства про порядок розрахунків за гербові марки. 

 

Сільські управління 

Сельские управления 

17 фондів, 146 од. зб., 1858–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

Антонівське ,  ф. 40, 10 од. зб., 1910–1916 рр. 

Баратівське ,  ф. 36, 3 од. зб., 1899, 1913–1915 рр. 

Володимирівське ,  ф. 32, 11 од. зб., 1858–1901 рр. 

Ганнівське  2-ге ,  ф. 23, 6 од. зб., 1912–1913, 1915 рр. 

Iнгульське ,  ф. 31, 1 од. зб., 1908 р. 

Кашперівське ,  ф. 27, 1 од. зб., 1913–1915 рр. 

Майєрівське ,  ф. 35, 6 од. зб., 1911–1912, 1914–1915 рр. 

Новобузьке ,  ф. 39, 35 од. зб., 1893, 1901–1919 рр. 

Нововолодимирівське ,  ф. 33, 8 од. зб., 1892, 1900–1901, 1907, 1910–1914 рр. 

Новомиколаївське ,  ф. 25, 9 од. зб., 1911–1915 рр. 

Новоочаківське ,  ф. 38, 28 од. зб, 1897–1919 рр. 

Новопетрівське ,  ф. 24, 15 од. зб., 1911–1915 рр. 

Оленівське ,  ф. 28, 1 од. зб., 1912–1915 рр. 

Пересадівське ,  ф. 342, 1 од. зб., 1918 р. 

Полтавське ,  ф. 34, 2 од. зб., 1915 р. 

Сербулівське ,  ф. 29, 2 од. зб., 1858, 1912–1914 рр. 

Скобелевське ,  ф. 485, 7 од. зб., 1915–1918 рр. 

 

Утворені у громадах державних селян у 1837 р., а після реформи 1861 р. – у сільсь-

ких громадах селян, звільнених від кріпацтва. Складались із сільських сходів та 
сільських старост. 
Припинили діяльність у 1920 р. зі встановленням радянської влади. 

Фонди 32, 33, 38 надійшли у 1928 р., фонд 34 – у 1935 р. У період нацистської оку-

пації втрачено 5 од. зб. фонду 33, 121 од. зб. фонду 39. 

 

Обіжники Херсонського земського управління і мирового судді та листу-

вання з ними щодо землекористування, карних та цивільних справ, опіки та 
піклування. Присуди сходів сільських товариств. Документи про встановлен-

ня опіки над майном і сиротами. Ревізька казка с. Сербулівка. Списки жителів 

та землевласників. Виконавчі листи на стягнення боргів. 

 

Новобузький сільський староста 

Новобугский сельский староста 

Ф. 452, 1 од. зб., 1899–1900 рр. Опис. Рос. мова.  

Сільський староста був головою та виконавчим органом сільського сходу. Обирався 

сільським сходом на три роки. Мав самостійні функції з сільського управління та 
виконував поліцейські обов’язки. 
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Припинив діяльність у 1920 р. зі встановленням радянської влади. 

Надійшов у 1954 р. з ЦДЖАР УРСР. 

 

Журнал обліку видачі свідоцтв ратникам ополчення 2-го розряду. 

 

Тернівський сільський приказ 
Терновский сельский приказ 

 

Ф. 44, 1 од. зб., 1806 р. Описи. Рос. мова. 

 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1906 р. 

В період нацистської окупації втрачено 5 од. зб. 

 

Рапорти сільського приказу. 

ЮСТИЦІЯ ,  СУД  І  ПОЛІЦІЯ  

Вознесенська палата цивільного суду 

Вознесенская палата гражданского суда 

 

Ф. 439, 3 од. зб., 1795–1796 рр. Описи. Рос. мова. 

 

Заснована у 1795 р. з утворенням Вознесенської губернії. Була вищою губернською 

судовою установою і апеляційною інстанцією для всіх цивільних справ станово-

дворянських судів. 

Ліквідована у 1796 р. із скасуванням Вознесенської губернії. 
Перше надходження документів – 1951 р. З Херсонського облдержархіву надійшла 
1 од. зб. У 1954 р. з Одеського облдержархіву надійшло 2 од. зб. 

 

Штати губернських правлінь та установ. Документи про поміщиків та їхні 
маєтки в Уманському, Чигиринському, Катеринопольському та ін. повітах. 

Повідомлення Орловського намісницького правління про порядок ведення 

судочинства. 
 

Вознесенська палата кримінального суду 

Вознесенская палата уголовного суда 

Ф. 450, 5 од. зб., 1796 р. Опис. Рос. мова. 

Заснована у 1795 р. з утворенням Вознесенської губернії. Була вищою губернською 

судовою установою і апеляційною інстанцією для всіх кримінальних справ станово-

дворянських судів. 

Ліквідована у 1796 р. із скасуванням Вознесенської губернії. 
Фонд надійшов у 1953 р. з ЦДІА УРСР. 

 

Документи про обвинувачення різних осіб у кримінальних злочинах. 
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Вознесенський совісний суд  

Вознесенский совестный суд 

Ф. 454, 4 од. зб., 1795–1797 рр. Опис. Рос. мова. 

Заснований у 1795 р. з утворенням Вознесенської губернії. Складався з судді та шіс-
тьох засідателів, розглядав деякі цивільні та кримінальні справи.  

Ліквідований із скасуванням Вознесенської губернії у 1796 р. 

Фонд надійшов 20 вересня 1954 р. з Одеського облдержархіву. 

 

Документи щодо обвинувачення різних осіб у кримінальних справах. 

 

Вознесенська верхня розправа 

Вознесенская верхняя рас права 

Ф. 416, 3 од. зб., 1796–1797 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у 1795 р. з виникненням Вознесенської губернії на підставі “Положення 

про губернії” 1775 р. Судова інстанція середньої ланки. 

Ліквідована у 1796 р. із скасуванням Вознесенської губернії. 
Фонд надійшов 10 червня 1948 р. У 1954 р. з ЦДІА УРСР надійшла 1 од. зб. 

 

Звіти про надходження казенних неокладних зборів. Указ Вознесенського 

намісницького правління про відкриття в м. Тирасполі міського магістрату. 

Справа з обвинувачення селянина Велегурського у вбивстві дружини. 

 

Повітові суди 

Уездные суды 

2 фонди, 8 од. зб., 1795–1796, 1805, 1810, 1826 рр. Описи. Рос. мова. 

Ольвіопольський ,  ф. 459, 3 од. зб., 1805, 1810, 1826 рр. 

Єленський ,  ф. 473, 5 од. зб., 1795–1796 рр. 

 

Утворені відповідно до Установлень про губернії 1775 р. як судові інстанції серед-

ньої ланки.  

Фонд 459 надійшов 20 вересня 1954 р., фонд 473 – 17травня 1966 р.  

 

Укази Вознесенського намісницького та Херсонського губернського  прав-

лінь. Журнал засідань Єленського суду. Присуди. Книги реєстрації вірчих та 
позичкових листів. 

 

Волосні суди 

Волостные суды 

5 фондів, 41 од. зб., 1895–1896, 1898–1899, 1901–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

Возсіятський ,  ф. 4, 4 од. зб., 1910–1913 рр. 

Гур ’ ївський ,  ф. 291, 3 од. зб., 1913–1918 рр. 

Ландауський ,  ф. 294, 8 од. зб., 1895–1896, 1898, 1901–1902, 1910, 1912 рр. 
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Новобузький ,  ф. 5, 24 од. зб., 1896, 1899, 1903–1917 рр. 

Кисляківський ,  ф. 296, 2 од. зб., 1914–1916 рр. 

 

Відповідно до Положення 1861 р. волосні суди були складовою волосного управлін-

ня поряд з волосними сходами та волосними правліннями. Складалися з голови суду 

та трьох суддів. Розглядали карні та цивільні справи, що стосувалися селянського 

побуту: суперечки і тяжби між селянами, справи щодо маловажливих провин, вчи-

нених у межах волостей. 

Ліквідовані у 1919 р. декретом Раднаркому України про суд від 14 лютого 1919 р. 

Фонд 4 надійшов 25 липня 1935 р., фонд 5 – 26 лютого 1926 р., фонд 296 – 25 серпня 

1935 р. В період окупації втрачено 6 од. зб. фонду 291. 

 

Виконавчі листи. Листування з волосними та сільськими правліннями у 

судових справах. Рішення волосних судів за цивільними позовами та криміна-
льними справами. Листування щодо приватних скарг і заяв громадян, поста-
нови про припинення цивільних справ, судові повістки. Карні справи. Доку-

менти про стягнення боргів і неустойки. Розпорядження мирового судді 
Херсонського мирового округу про порядок звітності волосних судів. Звіти 

про рух карних і цивільних справ. Документи з особового складу.  

 

Миколаївський стряпчий 

Николаевский стряпчий 

Ф. 249, 8 од. зб., 1865–1868 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений згідно з постановою Державної Ради від 26 травня 1865 р. для нагляду за 
присутственими місцями міст Миколаєва та Очакова. Був помічником прокурора, 
наглядав за умовами утримання арештантів, опікувався справами казенних селян у 

судах. 

Посада стряпчого була замінена посадою судового слідчого відповідно до Судових 

Статутів 1864 р. 

Фонд надійшов 3 грудня 1939 р. У 1955 р. з ЦДІА УРСР надійшла 1 од. зб. 

 

Листування з Миколаївською міською поліцією у слідчих справах. Доку-

менти про арештантів, які перебували під вартою; протоколи дізнань. 

 

Миколаївський міський з’їзд мирових суддів 

Николаевский городской съезд мировых судей 

Ф. 282, 7 од. зб., 1914–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворено у квітні 1874 р. відповідно до постанови Миколаївської міської думи для 

вирішення апеляційних справ. 

Ліквідовано у квітні 1919 р. 

Фонд надійшов 26 січня 1926 р. У період нацистської окупації втрачено 33 од. зб. 

 

Відомості на видачу заробітної плати суддям і чиновникам. Документи 

про приватних повірених, які отримали свідоцтва на право ведення справ у 

1915 р. 
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Володимирівська сільська розправа 

Владимировская сельская расправа 

Ф. 37, 1 од. зб., 1858 р. Опис. Рос. мова.  

Створена відповідно до положення 1838 р. як “домашній суд першого ступеня”. 

Складалась із сільського старшини та двох “добросовісних”. Розглядала цивільні 
справи державних селян підвідомчої сільської громади. 

Ліквідована у 1958 р. 

 

Присуди сходів сільської громади. 

 

Верхній сільський суд 11-ї дільниці  
Херсонського судового мирового округу 

Верхний сельский суд 11-го участка  

Херсонского судебного мирового округа 

Ф. 295, 1 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Судова інстанція нижчої ланки. 

  

Документи про визначення спадщини, витяг з виконавчого листа. 
 

Миколаївська міська поліція  

Николаевская городская полиция 

Ф. 231, 2305 од. зб., 1840–1916 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Створена у 1806 р. на підставі указу Сенату від 6 травня 1806 р. Основні завдання 

поліції: забезпечення громадського спокою і порядку, охорона особистої та майно-

вої безпеки жителів Миколаєва. Наглядала за виконанням законів, здійснювала охо-

рону державного устрою, виконувала обов’язки у справах судового, казенного та 
військового відомств. Перебувала у віданні Міністерства внутрішніх справ. Безпосе-
редньо підпорядковувалась військовому губернатору, а з 1900 р. – градоначальнику. 

Очолював поліцію поліцмейстер, якому підпорядковувались міські та дільничні 
пристави, наглядачі та городові. 
Ліквідована у березні 1917 р. 

Перше надходження документів – 1925 р. У 1956 р. розсекречено 133 од. зб., у 

1964 р. – 91 од. зб., у 1989 р. – 10 од. зб. У 1983 р. з ЦДІА УРСР надійшло 5 од. зб. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Укази Сенату і приписи Департаменту поліції МВС про встановлення гла-
сного і негласного нагляду за різними особами. Розпорядження Миколаївсько-

го військового губернатора про залучення поліції до придушення антиурядо-

вих виступів; про розшук збіглих кріпаків; про причислення адміралтейських 

поселян до міських та сільських станів; про застосування заходів покарання у 

місцевостях, де оголошено військовий стан. Обіжники і приписи Департамен-

ту поліції про встановлення нагляду за революційною діяльністю, про розшук 

осіб, які перебували під наглядом поліції, яким заборонено проживання в Ми-
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колаєві. Списки осіб, які перебували під наглядом поліції. Листування з градо-

начальником про робітничий рух у місті, списки активних учасників політич-

них виступів. Рапорти і повідомлення приставів про настрій робітників. Доку-

менти про розшук, арешт і утримання під вартою осіб за різні злочини. Слідчі 
карні та цивільні справи, що перебували у провадженні поліції. Документи 

про призначення консулів у Миколаєві, списки консулів і віце-консулів. Обіж-

ники МВС і листування про переслідування розкольників, розшук іноземців, 

які перебували під наглядом поліції. Листування з Миколаївським військовим 

губернатором про розшук іноземців, яким заборонено в’їжджати до Росії. Ли-

стування з МВС, Миколаївським військовим губернатором і приставами про 

сіоністські гуртки, підпільну типографію. Списки арештованих учасників єв-

рейського погрому в Миколаєві. Обіжники МВС про заходи з ліквідації рево-

люційної діяльності в Миколаєві, призови до діючої армії. Списки іноземців, 

офіцерів Головних штабів японської та австрійської армій. Документи про 

зарахування на посади штатних околодочних наглядачів. Списки понадштат-
них околодочних наглядачів. Журнали обліку вихідної таємної кореспонден-

ції. Прохання різних осіб про видачу пашпортів, свідоцтв, посвідок на прожи-

вання. Списки промислових, ремісничих і торгівельних закладів міста; відо-

мості про типографії, літографії, бібліотеки і книгарні Миколаєва. Документи 

про видачу дозволів на влаштування театральних вистав та концертів. Доку-

менти про нагляд за викладанням у приватних єврейських школах (1865–

1881), про відкриття єврейських молитовної школи, молитовного будинку та 
будівництво синагоги (1879–1880). Списки євреїв, які мешкали в Миколаєві 
(1881). Статистичні звіти про нещасні випадки, пожежі та кримінальні злочи-

ни. Документи з особового складу поліцейської та пожежної команд міста. 
Списки нижчих чинів поліції; нижчих чинів запасу армії і флоту, які прожива-
ли в Миколаєві; списки лікарів і повитух.  

 

Поліцейські пристави 

Полицейские приставы 

8 фондів, 1043 од. зб., 1854–1913 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

1- ї  Адміралтейської  частини м. Миколаєва, ф. 480, 225 од. зб., 1854–1909 рр. 

2- ї  Адміралтейської  частини м. Миколаєва, ф 481, 112 од. зб., 1859–1901 рр. 

Заводу Російського суднобудівного акціонерного товариства “Руссуд”, ф. 232, 25 од. зб., 

1911–1917 рр. 

Московської  частини м. Миколаєва, ф. 479, 310 од. зб., 1855–1913 рр. 

Одеської  частини м. Миколаєва, ф. 443, 285 од. зб., 1855–1910 рр. 

Портової  частини м. Миколаєва, ф. 442, 54 од. зб., 1873–1912 рр. 

Річкової  частини м. Миколаєва, ф. 482, 4 од. зб., 1870–1871, 1880, 1888, 1890–1891 рр. 

Хуторів  м. Миколаєва, ф. 441, 28 од. зб., 1870–1872, 1893–1911 рр. 

 

Призначались градоначальником, безпосередньо підпорядковувались поліцмейсте-
ру. У віданні приставів перебували околодочні наглядачі, поліцейські, урядники, 

стражники. 

Ліквідовані у березні 1917 р. 
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Фонд 441 надійшов 07.06.1948, фонди 442, 443, 479, 480, 481, 482 – 1925 р. У 1954 р. 

з ЦДІА УРСР надійшло 10 од. зб. фонду 232.  

У 1956 р. розсекречено 21 од. зб., у 1989 р. – 4 од. зб. фонду 232, 2 од. зб. фонду 441,  

2 од. зб. фонду 442, 1 од. зб. фонду 443. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Обіжники Міністерства Внутрішніх Справ. Накази миколаївського поліц-

мейстера. Документи про стягнення заборгованостей з різних осіб; про видачу 

свідоцтв на право відкриття трактирів. Листування з міською поліцією та при-

ставами частин міста про розшук різних осіб; про арешти та обшуки осіб, які 
перебували під наглядом поліції за політичну діяльність; про встановлення 

нагляду за іноземцями; про вантажно-розвантажувальні роботи в порту, будів-

ництво пристані, огляд річкових суден; про заходи для боротьби з інфекційни-

ми захворюваннями; про вибори до Державної Думи; стягнення податків і не-
доплат. Листування з міською управою та митницею про огляд ввезених про-

дуктів, про приймання та відправку суден. Прохання різних осіб про видачу 

свідоцтв, посвідчень. Телеграми МВС про  накладення  арешту на революцій-

ну літературу. Списки промислових підприємств, фабрик, заводів, приватних 

шкіл. Документи з особового складу. 

 

Миколаївська каторжна в’язниця № 2 

Николаевская каторжная тюрьма № 2 

Ф. 250, 2309 од. зб., 1881–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1908 р. як тимчасова каторжна в’язниця. У 1909 р. перейменована на 
каторжну в’язницю № 2. Була підпорядкована Головному тюремному управлінню 

Міністерства юстиції. У різні роки у в’язниці утримувались від 400 до 600 політич-

них та карних в’язнів.  

Ліквідована у 1920 р. 

Перше надходження документів – 18 вересня 1928 р. У 1956 р. розсекречено 

1594 од. зб., у 1989 р. – 574 од. зб. 

 

Обіжники, розпорядження Головного тюремного управління і Миколаївсь-

кої тюремної інспекції щодо обмундирування і постачання продовольством 

ув’язнених. Звіти про видатки на утримання штату в’язниці і ув’язнених. До-

кументи про факти і причини смерті ув’язнених. Списки і особові справи слу-

жбовців та наглядачів в’язниці. Списки і особові справи ув’язнених. Особові 
справи арештованих Миколаївською Надзвичайною Комісією за підозрою в 

злочинах. Листування про перебування у в’язниці М. В. Фрунзе (1912 р.). 

 

Миколаївська тюремна інспекція  

Николаевская тюремная инспекция 

Ф. 251, 792 од. зб., 1879, 1883, 1903–1917, 1922, 1927 рр. Описи. Рос. мова. 

Була органом місцевого тюремного управління. Перебувала у підпорядкуванні Голо-

вного тюремного управління. 
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Ліквідована у 1917 р. 

У 1957 р. розсекречено 747 од. зб., у 1989 р. – 65 од. зб. 

 

Розпорядження Миколаївського тюремного інспектора. Документи про 

втечі ув’язнених і переведення їх до інших в’язниць; про переповнення в’яз-
ниць Миколаєва, їх обстеження; про збудування додаткових карцерів у місцях 

ув’язнення; про міри покарання, що застосовувались до ув’язнених; про по-

ширення інфекційних захворювань серед них; про роботу ткацьких майсте-
рень при виправному відділенні каторжної в’язниці; про умови утримання 

ув’язнених. Документи з особового складу службовців в’язниці. Особові спра-
ви ув’язнених. 

 

Миколаївська тимчасова тюремно-будівельна комісія 

Николаевская временная тюремно-строительная комиссия 

Ф. 444, 10 од. зб., 1907–1908, 1913–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

Створена у 1907 р. Займалась перебудовою колишнього штурманського училища 
під каторжну в’язницю № 2 та будівництвом ткацьких майстерень при ній. 

Ліквідована у 1917 р. 

Перше находження – 11 вересня 1953 р. У 1956 р. розсекречено 10 од. зб.   

 

Протоколи засідань комісії. Документи про перебудову миколаївської ка-
торжної в’язниці № 2, будівництво ткацьких майстерень при ній. Книга осо-

бових рахунків робітників, які займались перебудовою колишнього    штур-

манського училища під тюремні приміщення. 

 

Миколаївське виправне арештантське відділення 

Николаевское исправительное арестантское отделение 

Ф. 446, 7 од. зб., 1909–1915 рр. Опис. Рос. мова.  

Діяльність відділення простежується у 1909–1915 рр.  

Місце ув’язнення та відбування покарання, підвідомче Міністерству внутрішніх 

справ. Перше находження документів – 11 вересня 1953 р. У 1956 р. розсекречено 

7 од. зб. 

 

Журнали реєстрації прийому арештантів до відділення. Документи про 

утримання і постачання арештантів, про виділення коштів на утримання тюре-
мної адміністрації. Звіт про роботу відділення за 1912 р. Звіт лікарні відділен-

ня за 1909 р. 
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НОТАРІАТ  

Нотаріальні контори  

Нотариальные конторы 

34 фонди, 7362 од. зб, 1869–1920. Описи. Рос. мова 

Нотаріус І .Ф .Бартошинський ,  м. Миколаїв, ф. 150, 36 од. зб., 1893–1908 рр. 

Нотаріус Белін -Белінович ,  м. Миколаїв, ф. 379, 11 од. зб., 1871–1878 рр. 

Нотаріус І .С .Биковський ,  м. Новий Буг Херсонського повіту, ф. 148, 738 од. зб., 

1898, 1907–1914 рр. 

Нотаріус Е .Л .Будковський ,  м. Миколаїв, ф. 151, 1306 од. зб., 1908–1924 рр. 

Нотаріус С .А .Вергілесов ,  м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, ф. 461, 10 од. 

зб., 1871–1889 рр. 

Нотаріус Л .Б .Вишневський ,  м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, ф. 462, 5 од. 

зб., 1885–1888 рр. 

Нотаріус Н .В .Гаузман ,  с. Казанка Єлисаветградського повіту, ф. 432, 29 од. зб., 1910–

1914 рр. 

Нотаріус О .М .Гусіков ,  м. Голта Ананьївського повіту, ф. 457, 1 од. зб., 1914 р. 

Нотаріус І .П .Добровольський ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 433, 

19 од. зб., 1870–1892 рр. 

Нотаріус Л .І .Добровольський ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 437, 

41 од. зб., 1907–1913 рр. 

Нотаріус Я .Б .Епштейн ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 426, 17 од. зб., 

1874–1897 рр. 

Нотаріус М .Л .Ісаченко ,  м. Миколаїв, ф. 143, 1252 од. зб., 1884–1920 рр. 

Нотаріус М .П .Каверін ,  м. Миколаїв, ф. 149, 46 од зб., 1873–1892 рр. 

Нотаріус Г .Г .Кирийчук ,  с-ще Березнегувате Херсонського повіту, ф. 406, 659 од. зб., 

1899–1913 рр. 

Нотаріус Д .М .Клечковський ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 435, 

39 од. зб., 1892–1913 рр. 

Нотаріус Ф .О .Кривицький ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 434, 40 од. 

зб., 1898–1912 рр. 

Нотаріус С .К .Кузнєцов ,  м. Миколаїв, Ф. 382, 24 од. зб., 1880–1907 рр. 

Нотаріус Й .А .Левицький ,  м. Ольвіополь Єлисаветградського  повіту, Ф. 464, 50 од. 

зб., 1889–1906 рр. 

Нотаріус Мельников ,  с-ще Березнегувате Херсонського повіту, Ф. 248, 3 од. зб., 1897–

1899 рр. 

Нотаріус В .Г .Мілеант ,  м. Миколаїв, ф. 144, 507 од. зб., 1914–1920 рр. 

Нотаріус П .Л .Містюк ,  м. Миколаїв, ф. 146, 776 од. зб., 1907–1920 рр. 

Нотаріус В .М .Міхаель ,  м. Миколаїв, ф. 145, 7 од. зб., 1917, 1919–1920 рр. 

Нотаріус М .М .Никитюк ,  с. Братське Братської волості Єлисаветградського повіту, 

ф. 427, 70 од. зб., 1904–1918 рр. 

Нотаріус В .І .Павлович ,  м. Очаків Одеського повіту, ф. 456, 55 од. зб., 1907–1908, 1917–

1918 рр. 

Нотаріус І .Поржицький ,  м. Миколаїв, ф. 383, 22 од. зб., 1869–1882 рр. 

Нотаріус Д .А .Пясецький ,  с. Привільне Херсонського повіту, ф. 235, 3 од. зб., 1915–

1917 рр. 

Нотаріус Синельник ,  с. Нова Одеса Херсонського повіту, ф. 438, 46 од. зб., 1911–

1918 рр. 

Нотаріус А .Н .Томачинський ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 425, 

2 од. зб., 1893 р. 
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Нотаріус В . І .Томашевський ,  м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, ф. 463, 

53 од. зб., 1907–1913 рр. 

Нотаріус С .М .Устинов ,  м. Очаків Одеського повіту, ф. 455, 1 од. зб., 1912 р.  

Нотаріус С .Я .Фірер ,  м. Очаків Одеського повіту, ф. 458, 3 од. зб., 1880 р. 

Нотаріус І .П .Фотинський ,  м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, ф. 460, 1 од. 

зб., 1883 р. 

Нотаріус С .М .Шмаков ,  м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту, ф. 424, 3 од. зб., 

1870–1877 рр. 

Нотаріус В .І .Штулькерц ,  м. Миколаїв, ф. 152, 1473 од. зб., 1900–1915 рр. 

 

Створені у 1869 р. відповідно до законів про судоустрій 1860-х рр. 

Підпорядковувалися старшому нотаріусу при окружному суді, контролювались 

окружним судом. Здійснювали нотаріальні дії. 
Ліквідовані у 1920 р. 

Фонди 382–383 надійшли у 1940 р., фонди 148, 235, 248, 378, 406 – з Херсонського 

облдержархіву у 1947 р., фонди 424–426, частина фонду 427, фонди 432–435 – з Кі-
ровоградського облдержархіву у 1948–1949 рр., фонди 455–458, 460–463, 464, части-

на фонду 427 – з Одеського облдержархіву у 1954 р. З фонду 433 виділено 41 од. зб., 

з яких створено фонд 437 у 1950 р.  

У період нацистської окупації втрачено 1585 од. зб. фонду 143, 552 од. зб. фонду 144, 

175 од. зб. фонду 145, 11 од. зб. фонду 149, 4 од. зб. фонду 151, 2 од. зб. фонду 383. 

  

Книги реєстрації актів, укладених при купівлі та продажу рухомого і неру-

хомого майна; духівниці. Акти реєстрації купівлі-продажу нерухомого майна, 
духівниці, заповіти, доручення; договори; дарчі записи; заставні та купчі. Ал-

фавіти на осіб, які уклали нотаріальні угоди 

 

Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати 

Николаевский нотариальный архив Одесской контрольной палаты 

Ф. 378, 22 од. зб., 1870–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1870–1918 рр. Збері-
гав документи нотаріальних контор. Фонд надійшов у 1947 р. з Херсонського обл-

держархіву. 

 

Книги реєстрації актів, укладених при купівлі та продажу рухомого та не-
рухомого майна. 

МИТНА  СПРАВА  

Митні застави 

Таможенные заставы 

2 фонди, 347 од. зб., 1800–1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Миколаївська ,  ф. 264, 82 од. зб., 1800–1862 рр. 

Очаківська ,  ф. 265, 265 од. зб., 1825–1917 рр. 
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Миколаївська митна застава утворена 22 листопада 1793 р.  

Припинила діяльність на підставі розпорядження начальника Одеського митного 

округу від 28 червня 1861 р. Її функції були передані митному нагляду при брандва-
хті, який був ліквідований у 1862 р. з утворенням портової митниці. 
Очаківська митна застава відкрита у жовтні 1828 р. на підставі розпорядження нача-
льника Одеського митного округу від 12 жовтня 1828 р. У липні 1861 р. була тимча-
сово переведена до Херсону. Митний нагляд здійснював митний чиновник при 

брандвахті. Через деякий час застава відновила свою роботу. 

Перебували у віданні начальника Одеського, а пізніше Південного митного округів. 

Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Укази Сенату, обіжники і розпорядження Департаменту зовнішньої торгів-

лі, приписи начальника Одеського та Південного митних округів про організа-
цію роботи та постачання митної служби; про встановлення в Миколаєві мит-
ного догляду при портовій брандвахті; про боротьбу з контрабандою та шпи-

гунством, вилучення забороненої політичної літератури; списки осіб, які під-

лягають затриманню та арешту. Журнальні постанови митного присутствія 

Очаківської застави. Документи з особового складу. 

 

Портові митниці 
Портовые таможни 

2 фонди, 1493 од. зб., 1792–1806, 1850–1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Миколаївська ,  ф. 266, 1346 од. зб., 1850–1919 рр. 

Очаківська ,  ф. 414, 147 од. зб., 1792–1806 рр. 

 

На підставі розпорядження Катеринославського намісницького правління від 24 тра-
вня 1792 р. портова митниця з Херсона була переведена до Очакова. 
Миколаївська портова митниця заснована у червні 1862 р. на підставі розпоряджен-

ня Департаменту зовнішньої торгівлі від 12 квітня 1862 р. про відкриття Миколаїв-

ського порту для заходу іноземних суден. 

Перебували у віданні начальника Одеського, а пізніше Південного митного округів. 

Фонд 266 надійшов 7 липня 1926 р. У 1956 р. з Одеського облдержархіву надійшло 

13 од. зб. фонду 414. 

 

Укази Комерцколегії та документи про переведення портової митниці з 
Херсона до Очакова, про посилення нагляду за нелегальним ввезенням това-
рів і продовольства до Росії, заборону вивезення за кордон хліба з портів Ка-
теринославського намісництва через посуху, про накладення секвестру на анг-
лійські судна, що перебували в російських портах, про заборону продажу анг-
лійських товарів; про заснування при Комерцколегії експедиції для засвідчен-

ня митних рахунків; про розподіл Новоросійського краю на Миколаївську, 

Катеринославську й Таврійську губернії, призначення цивільних губернато-

рів. Укази Херсонського губернського правління про оголошення Севасто-

польського порту військовим, про заборону входу до нього купецьких суден; 

про збільшення штату Одеської митниці; про переведення губернського прав-

ління з Миколаєва до Херсона й перейменування Миколаївської губернії на 
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Херсонську. Укази Катеринославського намісницького правління та Возне-
сенської казенної палати про порядок стягнення мита з товарів; про висилку з 
Росії французів, які визнають революційну владу у Франції, про заборону про-

дажу французських товарів; про виділення коштів на влаштування південних 

фортець Одеського порту. Приписи начальника Одеського митного округу 

про створення Миколаївської портової митниці і відкриття Миколаївського і 
Херсонського портів для входу іноземних суден. Обіжники Департаменту зов-

нішньої торгівлі та приписи начальника Одеського митного округу про орга-
нізацію роботи Миколаївської митниці, про порядок прийому та догляду кабо-

тажних та іноземних суден; про стягнення мита і зборів; про боротьбу з конт-
рабандою та нелегальним провезенням забороненої літератури і зброї; про бо-

ротьбу з військовим шпигунством; з господарсько-фінансових питань та звіт-
ності. Протоколи службових засідань Миколаївської портової митниці; книги  

наказів керуючого митницею. Документи про повні виміри суден для видачі 
їх власникам мірильних свідоцтв. Звіти про діяльність Миколаївської митниці. 
Корабельні списки Миколаївського порту. Документи про створення Микола-
ївського товариства лоцманів та його статут (1868–1869). Журнали обліку вхі-
дних та вихідних таємних документів. Документи з особового складу. 

ВІЙСЬКОВИЙ  ОБЛІК  

Миколаївське міське по військовій повинності присутствіє 
Николаевское городское по воинской повинности присутствие 

Ф. 252, 3107 од. зб., 1871–1920 рр. Описи. Рос. мова.  

Утворене 24 квітня 1871 р. на підставі припису Херсонського губернського правлін-

ня. Установа, що контролювала відбування жителями військової повинності. Очо-

лювалось міським головою. Здійснювало нагляд за призовом, розкладкою кількості 
рекрутів, оглядом осіб, які підлягали відбуванню військової повинності. 
Перше надходження документів – 25 серпня 1935 р. В період нацистської окупації 
втрачено 117 од. зб. 

 

Протоколи засідань присутствія. Документи про порядок формування опо-

лчення у випадку мобілізації, комплектування військ кіньми та візками; про 

порядок рекрутського набору. Документи про приписку до призовних діль-

ниць і видачу призовних свідоцтв; про результати медичного огляду осіб, які 
підлягають відбуванню військової повинності; про проведення перевірочних 

навчальних зборів з метою встановлення придатності офіцерів і нижчих чинів 

запасу до військової служби; про надання пільг з виконання військової повин-

ності; про розшук осіб, які уникають військової служби. Списки призовників 

та осіб, зарахованих до ополчення. Документи про результати медичних огля-

дів осіб, які підлягають відбуванню військової повинності; метричні витяги. 

Журнал засідання Миколаївського міського комітету про надання військово-
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зобов’язаним відстрочок від призову в армію. Прохання військовозобов’яза-
них про надання пільг щодо виконання військової повинності. Прибутково-

видаткові книги. Метричні витяги та особові справи призовників. 

ФІНАНСИ  ТА  КРЕДИТ   

Миколаївський міський комітет 

Николаевский городской комитет 

Ф. 236, 1000 од. зб., 1823–1879 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений на підставі постанови Миколаївської міської думи від 6 березня 1821 р. 

на правах громадського кредитного банку з підпорядкуванням міській думі та війсь-

ковому губернатору. Правління комітету формувалося шляхом відбіркового пред-

ставництва від дворян, купців та чиновників. Був розпорядником міського капіталу, 

надаючи позички під відсотки та майнові застави купцям, чиновникам, військовим 

та міщанам. Приймав на зберігання капітали різних установ міста, відав оброчними, 

окладними та контракційними прибутками. 

Ліквідований за розпорядженням Миколаївського військового губернатора від 

24 лютого 1875 р. Остаточні розрахунки комітет припинив у 1878 р. 

  

Звіти про рух грошових сум, прибутково-видаткові книги та касові журна-
ли. Матеріали ревізійної комісії. Документи про видачу та стягнення грошо-

вих позик, про одноразові допомоги і винагороди, про збори пожертвувань 

серед населення. Листування з Новоросійським та Бессарабським генерал-

губернатором про порядок використання основного капіталу, порядок стяг-
нення позик з неспроможних боржників; про умови ліквідації міського комі-
тету і передачу його функцій міському громадському банкові. Особові справи 

службовців комітету. 

 

Банки 

Банки 

5 фондів, 185 од. зб., 1884, 1900–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Миколаївський  міський  громадський  банк ,  ф. 46, 5 од. зб., 1884, 1901, 1915–

1917 рр. 

Миколаївське  відділення  Державного  банку ,  ф. 48, 160 од. зб., 1900–1920 рр. 

Миколаївське  відділення  З ’єднаного  банку ,  ф. 49, 7 од. зб., 1917–1919 рр. 

Миколаївське  відділення  Одеського  облікового  банку ,  ф. 47, 6 од. зб., 1908, 

1914–1917 рр. 

Миколаївське  відділення  Російського  зовнішньої  торгівлі  банку ,  ф. 51, 

7 од. зб., 1907–1920 рр. 

 

Миколаївське відділення державного банку створено у 1868 р., ліквідовано у 1918 р. 

Займалось емісійними та різними кредитними операціями, використанням коштів 

казначейства, нагромаджень ощадних кас, внесків державних установ, організацій, 

підприємств та приватних осіб.  
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Миколаївський міський громадський банк утворений у 1875 р.  

Миколаївське відділення Російського зовнішньої торгівлі банку створено у 1894 р., 

ліквідовано у 1920 р.  

Фонди 46, 48, 49, 51 надійшли 18 січня 1926 р, фонд 47 – 25 серпня 1935 р. В період 

нацистської окупації втрачено 1 од зб. фонду 47. 

 

Протоколи засідань, обіжники і накази правлінь банків. Річні звіти. Списки 

службовців. Документи про стягнення грошей за векселями. Протоколи засі-
дань дисконтно-позичкового комітету, загальних зборів представників відді-
лення і торгово-промислових фірм м. Миколаєва, ощадно-позичкових това-
риств. Документи про відкриття кредитних товариств, надання кредитів, вида-
чу позик, ведення фінансових операцій, порядок прийому грошових вкладень, 

про реалізацію військового займу. Фінансові звіти відділень. Документи з осо-

бового складу. 

 

Інспекція дрібного кредиту при Миколаївському  

відділенні Державного банку   

Инспекция мелкого кредита при Николаевском  

отделении Государственного банка 

Ф. 53, 120 од. зб., 1900–1920 рр. Опис. Рос. мова. 

Здійснювала контроль за діяльністю кредитних та ощадно-позичкових товариств. 

Перше надходження документів – 18 січня 1926 р. В період нацистської окупації втра-
чено 2 од. зб. 

 

Документи про відкриття кредитних товариств, їх статути та звіти. Прото-

коли загальних зборів членів кредитних товариств. 

 

Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств  

Николаевский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ 

Ф. 54, 147 од. зб., 1911–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Опікувалась діяльністю кредитних ощадно-позичкових товариств. 

Перше надходження документів – 18 січня 1926 р. 

 

Документи про організацію та діяльність спілки. Листування з банками та 
кредитними товариствами про надання кредитів і позик. Звіти кредитних то-

вариств. Документи з особового складу. 

 

Кредитні товариства 

Кредитные общества 

6 фондів, 1054 од. зб., 1897–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Вавіловське  сільськогосподарське ,  ф. 407, 1 од. зб., 1909–1919 рр. 

Володимирівське ,  ф. 63, 3 од. зб., 1909,  1913 рр. 

Воскресенське ,  ф. 68, 1 од. зб., 1906–1915 рр. 
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Калузьке ,  ф. 408, 1 од. зб., 1914–1915 рр. 

Миколаївське ,  ф. 64, 1045 од. зб., 1897–1920 рр. 

Явкинське ,  ф. 334, 3 од. зб., 1904, 1906, 1907 рр. 

Воскресенське  кредитне  товариство  створене 24 вересня 1906 р., ліквідоване у   

1918 р.  

 

Здійснювали кредитно-позичкові операції під заставу нерухомого майна. 
Перше надходження документів – 18 січня 1926 р.  

 

Протоколи загальних зборів товариства; витяги з особових рахунків. Доку-

менти про надання позик під заставу нерухомого майна. Акти оцінки нерухо-

мого майна. Документи про продаж з торгів нерухомого майна. Звіти про дія-

льність товариства за 1914 рік. Листування щодо страхування майна. Листу-

вання з присяжним повіреним про встановлення опіки над майном. Протоколи 

засідань спостережного комітету. Листування з Миколаївським відділенням 

Державного банку, Миколаївською спілкою кредитних і ощадно-позичкових 

товариств про позичкові операції, підписку на військову позику, поставку хлі-
ба земству. 

 

Товариства взаємного кредиту 

Общества взаимного кредита 

2 фонди, 194 од. зб., 1877–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

Новобузьке ,  ф. 65, 5 од. зб., 1910–1917 рр.  

Миколаївське ,  ф. 66, 99 од. зб., 1877–1918 рр. 

  

Миколаївське товариство взаємного кредиту утворене у 1873 р., ліквідоване у 1919 р. 

Здійснювали кредитно-позичкові операції, приймали вклади. 

Перше надходження документів – 18 січня 1926 р. 

 

Протоколи приймально-облікового комітету. Оборотні відомості. Реєстри 

наданих для оплати векселів. Протоколи загальних зборів членів Миколаївсь-

кого товариства. Звіти про діяльність Миколаївського товариства, доповіді 
правління та ревізійної комісії. Документи про стягнення боргів з фізичних 

осіб. Документи з особового складу. 

 

Миколаївське товариство взаємного сільськогосподарського кредиту 

Николаевское общество взаимного сельскохозяйственного кредита  

Ф. 71, 41 од. зб., 1914–1919 рр. Опис. Рос. мова.  

Здійснювало кредитно-позичкові операції для проведення сільськогосподарських 

робіт. 
Перше надходження документів – 6 травня 1926 р. 

 

Протоколи засідань ради товариства. Документи про стягнення грошей з 
фізичних осіб на користь товариства. 
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Державні ощадні каси 

Государственные сберегательные кассы 

2 фонди, 9 од. зб., 1913–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

№ 44 при Великокорениському поштовому відділенні,  ф. 153, 6 од. зб., 1916–1918 рр. 

Миколаївська  центральна  №  112,  ф. 154, 3 од. зб., 1913–1917 рр. 

 

Державна ощадна каса № 44 при Великокорениському поштовому відділенні від-

крита 1 січня 1916 р. 

Державні кредитні установи, приймали накопичувальні вклади (до запитання та 

умовні) фізичних та юридичних осіб для зберігання та нарахування відсотків. 

  

Проект правил про накопичувальні вклади. Документи про касові операції. 
Листування з начальником Миколаївського 1-го вищого училища про прийн-

яття ним відповідальності за касу училища; листування про вклади учениць. 

Списки вкладників. 

 

Ощадно-позичкові каси 

Ссудо-сберегательные кассы 

2 фонди, 17 од. зб., 1894, 1901, 1910, 1913–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

Правління ощадно-позичкової каси при Миколаївському міському громадському управ-

лінні, ф. 157, 3 од. зб., 1894, 1901, 1910 рр. 

Ощадно-позичкова каса службовців Російського суднобудівного акціонерного товарист-
ва, ф. 158, 14 од. зб., 1913–1918 рр. 

 

Установи дрібного кредиту, надавали короткотермінові кредити і позики членам кас. 
Перше надходження фонду 158 – 14 січня 1946 р.  

В період нацистської окупації втрачено 7 од. зб. фонду 158. 

 

Статут каси службовців Російського суднобудівного акціонерного товари-

ства, листування та звіти про діяльність каси: протоколи засідань комітету та 
протоколи загальних зборів членів каси. Документи про видачу позик і  ви-

ключення з числа членів кас. Заяви і списки членів кас. 
 

Лікарняні каси 

Больничные кассы 

2 фонди, 6 од. зб., 1913–1915 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївського суднобудівного заводу “Наваль”,  ф. 163, 1 од. зб., 1913 р. 

Російського суднобудівного товариства “Руссуд”,  ф. 160, 5 од. зб., 1914–1915 рр. 

 

Надавали позики для оплати лікування членам кас. 
В період нацистської окупації втрачено 58 од. зб. фонду 160. 

 

Документи про проведення перевиборів правління лікарняної каси заводу 

“Руссуд”; листування з заводоуправлінням про сплату внесків до каси, зараху-
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вання робітників до членів каси. Оголошення лікарняної каси заводу 

“Руссуд”. Особові картки членів каси заводу “Руссуд”. Журнал реєстрації не-
щасних випадків на заводі “Наваль”. 

 

Казначейства 

Казначейства 

2 фонди, 271 од. зб., 1878–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївське ,  ф. 275, 269 од. зб., 1878–1920 рр. 

Очаківське  фортечне ,  ф. 417, 2 од. зб., 1915–1916 рр. 

 

Миколаївське казначейство створене у 1879 р., підпорядковувалось Херсонській 

губернській казенній палаті. Відало прийомом, зберіганням та відпуском коштів на 
витрати, пов’язані з державним управлінням. 

Очаківське фортечне казначейство розпоряджалося витратами державних коштів, 

пов’язаних з веденням військових дій під час Першої світової війни. 

Каси Міністерства фінансів.  

Миколаївське казначейство ліквідоване у 1920 р. на підставі декрету Раднаркому 

України від 22 лютого 1919 р. 

Фонд 275 надійшов 18 січня 1926 р, фонд 417 – 28 травня 1948 р. В період нацистсь-

кої окупації втрачено 1 од. зб. 

 

Накази керівника Миколаївського казначейства. Протоколи загальних збо-

рів службовців. Звіти та доповіді кредитного інспектора про кредитні операції 
та позички. Розпорядження Херсонської казенної палати та документи про 

стягнення податків і недоплат, виділення коштів на видатки, пов’язані з мобі-
лізацією на військову службу, виплату пенсій і допомог. Списки платників 

податків. Картки власників підприємств і нерухомого майна. Обіжники Мініс-
терства фінансів і Державного банку, накази Головного штабу, Одеського вій-

ськового округу, по 7-й армії про відкриття й перейменування польових каз-
начейств, нових відділень, про порядок виділення коштів військовим части-

нам. Списки іноземних акціонерних товариств, допущених до провадження 

операцій у Росії, правила нагляду за ними. Таблиця тиражів дворянського і 
селянського поземельного банку та внутрішньої позики 1908 р. Документи з 
особового складу. 

 

1-й округ Херсонського акцизного управління 

1-й округ Херсонского акцизного управления 

Ф. 277, 443 од. зб., 1891–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у 1887 р. Підпорядковувався Міністерству фінансів. Здійснював конт-
роль за виробництвом і торгівлею тютюном, цукром, спирто-горілчаними виробами, 

а також за надходженням акцизних зборів. Очолювався акцизним наглядачем округу. 

Ліквідований у 1920 р. 

  

Обіжники і розпорядження Міністерства фінансів. Документи про відкрит-
тя та роботу винокуренних, пивоварних, тютюнових, оцтових заводів і фаб-
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рик; акти вимірювань та схеми будови їх обладнання. Листування з Миколаїв-

ською комісією піклування про народну тверезість щодо проведення різних 

заходів. Списки казенних винних і тютюнових крамниць і складів. Документи 

з особового складу. 

 

Податні інспектори 

Налоговые инспекторы 

5 фондів, 489 од. зб., 1905–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

1- ї  дільниці ,  ф. 269, 135 од. зб., 1906–1921 рр. 

2- ї  дільниці ,  ф. 270, 77 од. зб., 1913–1920 рр. 

3- ї  дільниці ,  ф. 271, 108 од. зб., 1905–1919 рр. 

4- ї  дільниці ,  ф. 272, 28 од. зб., 1917–1921 рр. 

5- ї  дільниці ,  ф. 273, 6 од. зб., 1917–1920 рр. 

 

Утворені на підставі указу Сенату від 30 квітня 1885 р. Здійснювали нагляд за над-

ходженням державних податків і діяльністю торгово-промислових підприємств. Пе-
ребували у віданні Херсонської казенної палати. 

Ліквідовані у березні 1920 р. 

В період нацистської окупації втрачено 1 од. зб. фонду 273. 

 

Укази Сенату, обіжники Міністерства фінансів, Департаменту окладних 

зборів і Херсонської казенної палати з питань оподаткування. Звіти про надхо-

дження окладних зборів від населення, власників промислових підприємств, 

торгівельних закладів, млинів тощо та документи про стягнення недоплат. Обі-
жники Херсонської казенної палати про створення розкладкового присутствія. 

Постанови Миколаївського 3-го міського з держподатку на нерухоме майно 

присутствія; постанови міського з квартирного податку присутствія; журнал 

засідань Миколаївського особливого розкладкового з додаткового промислово-

го податку присутствія; протокол наради податкових інспекторів. Документи 

про підряди, укладені з Миколаївською міською управою. Доповідна записка 
комісії з виготовлення взуття для армії. Листування з Херсонською казенною 

палатою про оподаткування та стягнення недоплат. Протоколи засідань 1-го 

дільничного з промислового податку присутствія. Списки власників підпри-

ємств, торговельних закладів, експортерів, власників нерухомого майна. Спис-
ки платників прибуткового податку. Документи з особового складу. 

СТАТИСТИКА   

Миколаївський міський статистичний комітет 

Николаевский городской статистический комитет 

Ф. 239, 669 од. зб., 1861–1909, 1915–1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Утворений у липні 1862 р. на підставі “Положення про губернські і обласні статис-
тичні комітети” від 26 грудня 1860 р. Займався збором і обробкою статистичних 
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відомостей про економіку, культуру і народонаселення Миколаєва, приміських ху-

торів, а також волостей Херсонської губернії, що межували з містом. Головою комі-
тету був військовий губернатор, з 1900 р. – градоначальник. 

Припинив діяльність у січні 1918 р. з ліквідацією градоначальства. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих видан-

нях. 

 

Протоколи засідань комітету, документи про підготовку 1-го статистично-

го з’їзду Новоросійського краю в м. Одеса. Короткі звіти та огляди діяльності 
комітету. Обіжники Центрального статистичного управління та листування з 
ним про розробку статистичних звітів про поземельну власність, розподіл 

угідь, народонаселення, збір матеріалів для археологічної виставки; відомості 
про стародавні городища і кургани. Статистичні звіти про кількість фабрик і 
заводів, будівель і споруд; про суднобудівництво та судноплавство, про зовні-
шню торгівлю Миколаївського порту, кількість навчальних закладів і учнів у 

них. Матеріали одноденного перепису населення Миколаєва і передмість, зві-
ти про рух населення, про ціни на продукти харчування. Документи про орга-
нізацію в Миколаєві телеграфного відділення. Зведені статистичні звіти про 

наявність селянських господарств у повітах і волостях Херсонської губернії 
згідно з переписом 1916 року. Картки суцільного перепису селянських госпо-

дарств Херсонського повіту, звіти про посіви та врожайність сільськогоспо-

дарських культур. 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ  

Херсонська губернська межова канцелярія 

Херсонская губернская межевая канцелярія 

Ф. 335, 334 од. зб., 1801–1906 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1801–1906 рр. 

 

Межові книги населених пунктів, казенних і приватних земельних воло-

дінь Херсонської губернії. 

ТРАНСПОРТ  

Миколаївський комерційний порт 

Николаевский коммерческий порт 

Ф. 255, 299 од. зб., 1866–1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова.  

Відкритий 1 червня 1862 р. для заходу іноземних суден на підставі рішення Держав-

ної Ради, затвердженого 10 квітня 1862 р. Управління порту мало відділи: капітана 
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порту, експлуатаційний, будівельний, технічний, судноремонтний і днопоглиблюва-
льний. Перебував у віданні Міністерства торгівлі і промисловості. 
У лютому 1918 р. був націоналізований торговий флот, що знаходився у порту, а 

також майно пароплавних компаній і товариств. 

Перше надходження документів – 1926 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Накази капітана порту. Обіжники Міністерства торгівлі і промисловості та 
документи про встановлення територіальних кордонів порту, про його благоу-

стрій та облаштування, про діяльність та пропускну спроможність порту, про 

рух суден та вантажообіг; про стан гідрометеорологічної служби, про аварії та 
судна, що затонули; про мобілізацію працівників порту і залучення суден до 

виконання військово-судної повинності у зв’язку з початком Першої світової 
війни. Документи про поглиблення фарватерів, підходів до Варварівської при-

стані; про очищення Очаківського каналу, влаштування набережних, виготов-

лення та ремонт землечерпальних машин. Звіти про поглиблення каналів і ви-

значення навігаційного періоду для району Миколаївського порту. Документи 

про збудування та ремонт портових будинків та будівель; про будівництво 

набережних у Миколаївському та Херсонському портах, водоводних магістра-
лей і рейкових шляхів. Документи про будівництво буксирно-черпального па-
роплава, про іспити і ремонт механізмів суден, виготовлення парових котлів. 

Документи про технічний огляд суден, улаштування електричного освітлення 

в портовій поліцейській дільниці та спорудження елеватора, ремонт залізнич-

них шляхів. Проект розширення каналу біля Аджигольської коси. Документи 

про порти Скадовськ та Хорли. Документи про страйки робітників порту. 

Протоколи і журнали засідань комітету в портових справах. Звіти про діяль-

ность порту. Суднові журнали. Документи про заходи запобігання епідеміч-

ним захворюванням; про роботу лазаретів порту. Документи про видачу дові-
док про плавання на суднах. Документи про вантажообіг, про віддачу в арен-

ду портової території пароплавним товариствам, улаштування пакгаузів та ін. 

споруд; улаштування електричного освітлення в порту. Корабельні списки 

порту. Обіжники Департаменту поліції МВС і документи про організацію по-

ліцейського нагляду в порту, про розшук учасників революційного руху, на-
гляд за командами суден та про заходи запобігання страйкам. Обіжники Міні-
стерства торгівлі і промисловості про конфіскацію іноземних суден, евакуа-
цію та знищення майна у зв’язку з початком Першої світової війни. Накази 

про мобілізацію службовців порту. Розрахункові відомості на видачу платні 
службовцям порту. 

 

Судноплавні дистанції 
Судоходные дистанции 

3 фонди, 101 од. зб., 1891–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенська судноплавна дистанція служби судноплавного нагляду, ф. 259, 17 од. зб., 

1906–1919 рр. 
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Управління начальника 3-ї судноплавної дистанції, ф. 258, 3 од. зб., 1891–1898 рр. 

Управління начальника 5-ї судноплавної дистанції, ф. 253, 81 од. зб., 1893–1918 рр. 

 

Займались будівництвом пристаней на р. Південний Буг, слідкували за дотриманням 

правил судноплавства, вели облік суден, призначених для перевезення пасажирів і 
вантажів. Перебували у віданні Катеринославського відділення Київського округу 

шляхів сполучення. 

Перше надходження фондів 253, 258 – 8 травня 1929 р. В період нацистської окупа-
ції втрачено 18 од. зб. фонду 253, 7 од. зб. фонду 259. 

 

Обіжники правління шляхів сполучення Київського округу. Обіжники і 
розпорядження по Вознесенській судноплавній дистанції. Звіти і листування 

про рух вантажів і прибутки за їх транспортування. Документи про рух судно-

плавства; про випадки, що сталися; про огляди суден та парових котлів. Доку-

менти про ремонт мостів на р. Південний Буг; про огляд парових котлів і звіти 

про фрахти. Документи про огляд і ремонт споруд дистанції; про порушення 

правил судноплавства та випадки; про утримання Вознесенської пристані; про 

ремонт пасажирських пароплавів; про мобілізацію Бузького річкового флоту в 

зв’язку з початком Першої світової війни. Документи з питань судноплавства. 
Звіти про пароплави, що ходили по р. Південний Буг. Правила плавання по 

внутрішніх водних шляхах для маломірних суден. Документи про санітарний 

огляд пасажирських пароплавів, список берегових вартових. Прибутково-

видаткові документи дистанції. Розклади рухів пасажирських пароплавів. 

Списки судновласників. 

 

Доглядач Бузького наплавного мосту  

Смотритель Бугского наплавного моста 

Ф. 260, 14 од. зб., 1906–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Бузький наплавний міст збудований під час Кримської війни 1853–1856 рр. для пе-
реходу війська з Миколаєва на територію Одеського повіту. Після війни військове 
відомство передало міст у розпорядження Миколаєва. У 1865 р. перейшов у ведення 

Херсонського повітового земства. За користування мостом стягувалась платня у роз-
мірах, затверджених Міністерством внутрішніх справ. Звільнялись від платні лише 
переправка війська та провезення казенних вантажів. 

У лютому 1920 р. перейшов у відання губраднаргоспу. 

Перше надходження документів – 30 березня 1927 р. 

 

Технічні звіти доглядача мосту; кошториси на утримання і ремонт мосту, 

паромної та Варварівської пристаней, улаштування сигнальних щогл; звіти 

про кількість зборів, прибутки і видатки; описи майна. Журнали обліку суден 

Чорноморського флоту, які пропускали через Бузький розвідний міст поза ро-

зкладом розведення мосту. 
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ЗВ’ЯЗОК  

Поштово-телеграфні контори і відділення 

Почтово-телеграфные конторы и отделения  

2 фонди, 1107 од. зб., 1830–1921 рр. Описи. Рос. мова. 

Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу 

Херсонської губернії, ф. 87 (ОАФ), 1106 од. зб., 1830–1921 рр. 

Кривоозерська поштово-телеграфна контора Кишинівського поштово-телеграфного 

округу, ф. 453, 1 од. зб., 1914 р. 

 

Створені згідно з указом Сенату 22 жовтня 1830 р. “Про новий устрій поштової час-
тини”. Входили до складу Одеського та Кишинівського поштових округів, перебува-
ли у віданні поштового департаменту Сенату, з 1885 р. – поштово-телеграфних 

округів і Головного управління пошт і телеграфів Міністерства внутрішніх справ. 

Здійснювали поштово-телеграфний зв’язок між населеними пунктами. 

Ліквідовані у 1920 р. 

Документи фонду 87 надійшли у 1920-ті рр. Фонд 453 надійшов з Одеського обл-

держархіву у 1954 р. 

 

Обіжники і розпорядження начальника Одеського поштово-телеграфного 

округу і листування з начальниками поштово-телеграфних контор про відк-

риття поштових відділень у селах, про влаштування телефонного зв’язку в 

Єлисаветградському повіті та м. Вознесенську; про проведення поштових опе-
рацій; про наймання приміщень для поштових відділень. Розпорядження По-

штового департаменту про проведення поштових операцій. Приписи керуючо-

го поштовою частиною в Херсонській губернії про відкриття і закриття по-

штових установ. Обіжники начальника Одеського поштово-телеграфного 

округу про зміни та доповнення в списку поштових установ, про ремонт теле-
графних ліній, покращання діловодства та схоронності архівних справ. Листу-

вання про господарські видатки, про роботу ощадних кас. Реєстри поштових 

відправлень на ім’я імператора Миколи II і великого князя Миколи Микола-
йовича. Протоколи засідань делегатів з’їзду Одеського поштово-телеграфного 

округу; листування з Одеським окружним комітетом і Миколаївським коміте-
том Всеросійської поштово-телеграфної спілки про організацію спілки пошто-

во-телеграфних службовців. Копія припису щодо введення нового календаря; 

обіжники Центральної Ради по поштово-телеграфному відомству. Статистич-

ні звіти. Заяви різних осіб про отримання кореспонденції через довірених осіб. 

Заяви про видачу, зберігання, дослання та повернення кореспонденції. Доку-

менти з особового складу. 

 

Управління Миколаївського телеграфного відділення 

Управление Николаевского телеграфного отделения  

Ф. 78, 100 од. зб., 1859–1877 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у 1860 р. Відало телеграфними станціями ряду міст Півдня Росії. Було під-

порядковане телеграфному департаменту Міністерства пошт і телеграфів. 
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Ліквідоване у 1874 р. з утворенням телеграфних округів. 

Перше надходження документів – 1926 р. 

 

Обіжники телеграфного департаменту Міністерства пошт і телеграфів та 
Одеського телеграфного управління; накази начальника телеграфного відді-
лення. Документи про влаштування телеграфних станцій і ліній. Документи з 
особового складу. 

 

Миколаївська телеграфна станція 

Николаевская телеграфная станция 

Ф. 74, 35 од. зб., 1859–1887 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена у 1875 р. Підпорядковувалась Миколаївському телеграфному відділенню. 

Здійснювала телеграфний зв’язок між Миколаєвом та іншими населеними пунктами. 

Перше надходження документів – 6 травня 1926 р. 

 

Обіжники Одеського телеграфного управління. Накази начальника Мико-

лаївського телеграфного відділення. Статистичні звіти про рух телеграм і те-
леграфний збір. Річні і піврічні звіти станції. Документи з особового складу. 

 

Управління Миколаївської телефонної мережі 
Управление Николаевской телефонной сети 

Ф. 72, 100 од. зб., 1902–1923 рр. Опис. Рос. мов 

Утворене в 1902 р. 

Підпорядковувалось начальнику Одеського поштово-телеграфного округу. Керувало 

роботою телефонної станції Миколаєва та телефонної мережі (телефонний зв’язок у 

Миколаєві встановлено у 1890 р.).  

Перше надходження документів – 21 червня 1928 р. Інформація використовувалась 

у краєзнавчих виданнях. 

 

Обіжники начальника Одеського поштово-телеграфного округу про прави-

ла ведення телефонних переговорів, підготовку кадрів. Документи про стан 

телефонної мережі в місті, асигнування коштів на її розширення, про роботу 

міської телефонної станції. 
 

Вознесенська телефонна станція  

Вознесенская телефонная станция 

 

Ф. 73, 14 од. зб., 1914–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

 

Діяльність простежується у 1914–1919 рр. Перебувала у віданні Вознесенської по-

штово-телеграфної контори Одеського поштово-телеграфного округу.  

Перше надходження документів – 27 вересня 1926 р. 

 

Документи про розвиток телефонної мережі в м. Вознесенську. Документи 

з особового складу. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Дирекція Богоявленських казенних фабрик 

Дирекция Богоявленских казенных фабрик 

Ф. 242, 11 од. зб., 1823–1835 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в 1806 р. в адміралтейському поселенні Богоявленськ іноземцем Шлейде-
ном. У 1812 р. передана у відання Головного управління Чорноморського флоту і 
портів.  

Виготовляла вітрильне полотно і сукно. 

Закрита у 1835 р. за розпорядженням Головного командира Чорноморського флоту і 
портів. 

Перше надходження документів – 2 липня 1933 р. У період нацистської окупації втра-
чено 12 од. зб. 

 

Документи про виготовлення та вартість вітрильного полотна і сукна. Зві-
ти, угоди з купцями про поставки вовни і конопель для фабрики, оренду при-

міщень. Списки службовців контори. 

 

Миколаївські суднобудівні заводи 

Николаевские судостроительные заводы  

2 фонди, 11189 од. зб.,1895–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Бельгійського акціонерного товариства “Наваль”, ф. 297, 9251 од. зб., 1896–1920 рр. 

Російського суднобудівного товариства “Руссуд”,  ф. 300, 1938 од. зб., 1909–1919 рр. 

 

Завод “Наваль” заснований бельгійським акціонерним товариством суднобудівних, 

механічних і ливарних заводів у Миколаєві. Будівництво заводу було завершено у 

1897 р. У 1907 р. до заводу “Наваль” приєднано Чорноморський завод товариства 
механічного виробництва у Південній Росії. У лютому 1912 р. завод перейшов у ві-
дання французського “Анонімного товариства Миколаївських заводів і верфей”, у 

листопаді 1913 р. – “Акціонерного товариства Миколаївських заводів і верфей”. За-
ймався будівництвом суден, виготовленням парових котлів, мостових споруд, товар-

них вагонів та іншого обладнання для залізниць. 

Завод “Руссуд” заснований Російським суднобудівним акціонерним товариством у 

1911 р. на базі існуючого з 1788 р. адміралтейства. Правління товариства знаходи-

лось у Петербурзі. Займався будівництвом корпусів суден, виготовленням механіч-

них конструкцій і мостових споруд. 

Націоналізовані у травні 1919 р. 

Перше надходження фонду 297 – 7 травня 1935 р, фонду 300 – 14 січня 1927 р. 

У 1950 р. з Херсонського облдержархіву надійшла 1 од. зб. фонду 297, у 1955 р. – 

3 од. зб. фонду 300 з Одеського облдержархіву. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Урядові розпорядження та документи про затвердження статуту Бельгійсь-

кого акціонерного товариства суднобудівних, механічних і ливарних заводів у 

Миколаєві; відведення земельних ділянок для закладення суднобудівної вер-

фі; про початок діяльності у Росії французького Анонімного товариства Ми-
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колаївських заводів і верфей і перетворення його на Російське акціонерне то-

вариство Миколаївських заводів і верфей. Накази директора заводу. Протоко-

ли зборів акціонерів і засідань правлінь акціонерних товариств. Протоколи 

з’їзду гірничопромисловців півдня Росії, представників промисловості та тор-

гівлі (1914); з’їзду представників суднобудівних заводів (1917). Протоколи 

комітету у торгових справах. Журнали Морського технічного комітету. Суд-

нові журнали. Ескізи, креслення суден і підводних човнів. Контракти і кошто-

риси на будівництво суден і документи про хід виконання замовлень, про ви-

готовлення креслень і специфікацій на будівництво кораблів. Договори та уго-

ди з управлінням залізниць Росії на виготовлення товарних вагонів, цистерн, 

платформ та іншого залізничного устаткування, акти випробувань і здачі за-
мовлень. Контракти, технічні умови та листування про поставку заводу різних 

механізмів і електрообладнання. Документи про участь заводу в міжнародних 

і російських виставках. Бухгалтерські звіти заводу. Описи инвентаря та неру-

хомого майна заводу. Листування з комісією з улаштування біженців. Списки 

біженців, які працювали на заводі. Документи про допомогу хворим і поране-
ним воїнам (1914–1916). Протоколи загальних зборів уповноважених лікарня-

ної каси заводу. Акти, протоколи медичних оглядів і книги реєстрації нещас-
них випадків на заводі. Судові матеріали за позовами робітників, які отримали 

травми та каліцтва. Документи про націоналізацію заводу. Списки робітників 

і службовців заводу, пенсіонерів. Списки військовозобов’язаних, ратників 

ополчення. Пашпортні книги робітників. 

 

Трубочний і електромеханічний завод “Темвод” 

Трубочный и электромеханический завод “Темвод” 

Ф. 301, 42 од. зб., 1915–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у 1915 р. 

Займався виготовленням трубок і висадників для снарядів і мін, а також приладів 

для управління артилерійським вогнем. Перебував у віданні Морського міністер-

ства. 
Закритий у березні 1918 р. 

Перше надходження документів – 14 січня 1927 р. 

 

Розпорядження Морського Міністерства та Ради Міністрів, документи про 

відведення території для будівництва заводу, виділення асигнувань для його 

обладнання. Журнали засідань особливої комісії із будівництва та обладнання 

заводу. Звіт про видатки на будівництво заводу. Протоколи засідань заводсь-

кого і цехових комітетів, документи про вибори до контрольно-технічної та 
продовольчої комісій, затвердження норм оплати праці робітників. Протоколи 

засідань технічної комісії з демобілізації заводу. Листування з Радою робітни-

чих депутатів про встановлення робітничого контролю на заводі. Списки чер-

воногвардійців. Листування з Головним управлінням суднобудування з госпо-

дарських питань і звітності. 
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Миколаївський ракетний завод  

Николаевский ракетный завод 

Ф. 440, 3 од. зб., 1890, 1892–1893, 1909–1913 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяльність простежується у 1890–1913 рр.  

Перебував у віданні Головного артилерійського управління. Виготовляв рятівні ра-
кети для Морського міністерства. 

Перше надходження документів – 27 червня 1952 р. 

 

Документи про виготовлення рятівних ракет для Морського Міністерства 
та товариств рятування на водах; про заготівлю матеріалів для заводу. Доку-

менти про призначення допомоги за каліцтво колишньому працівникові заво-

ду М. Федорову. 

 

Миколаївське відділення “Загальної компанії електрики” 

Николаевское отделение “Всеобщей компании электричества” 

Ф. 302, 34 од. зб., 1912–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворено в 1911 р. як будівельне бюро Загальної електричної компанії. У грудні 
1918 р. перейменовано на Миколаївське відділення цієї компанії. Правління компа-
нії знаходилось у м. Петербурзі. Займалось електрообладнанням суден, що будували 

на миколаївських заводах. 

Націоналізоване у 1920 р. 

 

Документи про виконання замовлень і поставку електрообладнання для 

суден, підводних човнів і плавучих доків. Протоколи засідань цехових коміте-
тів Загальної компанії електрики на заводах “Наваль” і “Руссуд”, загальних 

зборів службовців; постанови зборів виборних від майстрових і службовців. 

Списки робітників і службовців. 

 

Миколаївське відділення Балтійського  

суднобудівного і механічного заводу 

Николаевское отделение Балтийского  

судостроительного и механического завода 

Ф. 436, 13 од. зб., 1912–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність простежується у 1912–1919 рр.  

Був підвідомчий Морському Міністерству, виконував замовлення на будівництво та 
ремонт військових суден, підводних човнів, мав майстерні для ремонту автомобілів. 

Перше надходження документів – 15 лютого 1950 р. 

 

Документи про будівництво підводних човнів і ремонт міноносців, про 

відкриття майстерень для ремонту автомобілів при заводі, про організацію 

пожежної команди, про передачу військово-промисловому комітетові верста-
тів і земельної ділянки, про переобладнання заводів. Списки робітників, майс-
трових, службовців і пенсіонерів заводу. 
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Миколаївський казенний винний склад № 3  

Николаевский казенный винный склад № 3 

Ф. 298, 68 од. зб., 1896–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність простежується у 1896–1921 рр. Перебував у віданні Херсонського акциз-
ного управління. Займався зберіганням, денатурацією та розливом алкогольних на-
поїв і спирту. 

  

Листування з керуючим і наглядачем за акцизними зборами 1-го округу 

про поставку, денатурацію та розлив спирту; про асигнування коштів для гос-
подарських потреб винного складу; з особового складу. Листування з хіміч-

ною лабораторією про результати аналізу червоної сургучної смоли, машин-

ного вугля і води. Листування з начальником розшукного відділення та прис-
тавом щодо конфіскованих напоїв. Прибутково-видаткові документи; акт ре-
візії фінансово-господарської діяльності складу. Документи про оренду примі-
щень, обладнання складу. Технічні звіти та листування з керуючим акцизними 

зборами про будівництво будівель для винних складів. Списки службовців і 
робітників складу; відомості на видачу заробітної плати. 

ОСВІТА  

Миколаївський учительський інститут 

Николаевский учительский институт 

Ф. 115, 253 од. зб., 1913–1920 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Відкритий 27 жовтня 1913 р. на підставі положення про учительські інститути від 31 

травня 1872 р. Складався зі словесно-історичного, фізико-математичного та природ-

ничо-географічного факультетів. Перебував у віданні Міністерства народної освіти, 

безпосередньо підпорядковувався попечителю Одеського навчального округу. Готу-

вав учителів для міських училищ. Для проходження студентами практики при інсти-

туті було відкрито міське училище з чотирирічним терміном навчання.  

У березні 1920 р. учительський інститут було перетворено на педагогічний. 

Перше надходження документів – 6 вересня 1927 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих видан-

нях. 

 

Обіжники і розпорядження Міністерства народної освіти, попечителя Оде-
ського навчального округу. Листування з попечителем Одеського навчального 

округу, Миколаївським громадським комітетом та ін. установами про підви-

щення рівня освіти, про проведення з’їздів учителів, про організацію при ін-

ституті класу ручної праці, проведення екскурсій учнів, вшанування пам’яті 
Т. Г. Шевченка та М. Ю. Лермонтова. Обіжники і розпорядження комісаріату 

у справах Одеського шкільного округу і листування з ним про нові навчальні 
плани і функції педагогічної ради. Листування з Херсонським і Миколаїв-
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ським казначействами з фінансових питань; кошториси видатків. Протоколи 

засідань педагогічної ради. Річні звіти про стан і діяльність інституту. Навча-
льні програми і тексти лекцій. Класні журнали. Програми літературно-

музичних вечорів. Особові справи викладачів і учнів. 

 

Новобузька учительська семінарія 

Новобугская учительская семинария 

Ф. 137, 1108 од. зб., 1874–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Відкрита у грудні 1874 р. на підставі Положення про учительські семінарії від 24 

травня 1871 р. Перебувала у віданні Міністерства народної освіти. Безпосередньо 

підпорядковувалась попечителю Одеського навчального округу. Готувала вчителів 

для початкових училищ. Для практичного навчання учнів при семінарії було відкри-

те двокласне початкове училище. 
У 1920 р. учительська семінарія була перетворена на педагогічну школу. 

Перше надходження документів – 30 березня 1927 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

  

Обіжники Міністерства народної освіти. Листування з попечителем Одесь-

кого навчального округу, інспектором народних училищ Херсонської губернії 
про відкриття семінарії, педагогічних і сільськогосподарських курсів при ній, 

будівництво і ремонт семінарії і церкви при ній, влаштування при семінарії 
метеорологічної станції; про організацію навчальної діяльності; про прийом і 
звільнення викладачів; придбання книг і навчальних посібників; виділення 

коштів та ін. Розпорядження директора семінарії. Протоколи засідань педаго-

гічної ради. Річні звіти про діяльність семінарії. Класні журнали, іспитові ві-
домості, метричні витяги. Листування з Херсонською земською управою про 

призначення стипендій. Листування з Херсонським і Миколаївським казна-
чействами з фінансових питань. Прибутково-видаткові документи. Документи 

з особового складу викладачів та учнів. 

 

Гімназії 
Гимназии 

12 фондів, 3641 од. зб., 1863–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

4-та  чоловіча ,  ф. 119, 2 од. зб., 1915–1920 рр. 

Вознесенська  жіноча ,  ф. 124, 19 од. зб., 1883–1920 рр. 

Миколаївська 1-ша  Маріїнська  жіноча ,  ф. 120, 273 од. зб., 1863–1920 рр. 

Миколаївська 2-га  жіноча  8-класна, ф. 121, 146 од. зб., 1883–1920 рр. 

Миколаївська 3-тя  жіноча ,  ф. 116, 1264 од. зб., 1904–1920 рр. 

Миколаївська 3-тя  чоловіча  7-класна, ф. 118, 37 од. зб., 1902–1903, 1913–1914, 1916–

1919 рр. 

Миколаївська 5-та  жіноча ,  ф. 117, 573 од. зб., 1908–1920 рр. 

Миколаївська жіноча  гімназія  товариства батьків, ф. 332, 624 од. зб., 1917–1920 рр. 

Миколаївська Олександрівська  1-ша  чоловіча ,  ф. 123, 148 од. зб., 1894–1920 рр. 
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Миколаївська приватна  гімназія  Метельського ,  ф. 140, 1 од. зб., 1907–1908 рр. 

Новобузька  жіноча  прогімназія ,  ф. 122, 495 од. зб., 1908–1921 рр. 

Новобузька  чоловіча  4-класна ,  ф. 114, 59 од. зб., 1917–1920 рр. 

 

Відкривалися згідно із статутами 1804, 1828, 1864 рр. Миколаївська Олександрівсь-

ка 1-ша чоловіча гімназія відкрита у Миколаєві у 1862 р. У листопаді 1863 р. створе-
но жіноче першорозрядне 4-класне училище, якому у березні 1864 р. присвоєно на-
йменування “Маріїнське”, з 1872 р. – перейменувано на 1-шу Маріїнську жіночу 

гімназію з педагогічним відділенням та підготовчим класом. Вознесенська жіноча 
гімназія перетворена з чотирикласної жіночої прогімназії у 1900 р. Приватне жіноче 
училище 1-го розряду, засноване Панферовою, у 1878 перетворене на Миколаївську 

громадську жіночу гімназію, яка у 1901 р. стала Миколаївською 2-ю жіночою  

8-класною гімназією. Створена С. Г. Зінов’євою у 1903 р. Миколаївська жіноча про-

гімназія перетворена у 1913 р. на Миколаївську 3-тю жіночу гімназію. Миколаївська 
жіноча 6-класна прогімназія Р. С. Рабінович створена у 1907 р., перетворена на Ми-

колаївську 5-ту жіночу гімназію у 1913 р. Келецька чоловіча 8-класна гімназія існу-

вала з 1902 р., перетворена на Миколаївську 3-тю чоловічу 7-класну гімназію у 1915 р. 

Приватне училище Березовського створено у 1901 р., перетворено на гімназію у 

1908 р., 4-ю чоловічою гімназією стало йменуватися у 1920 р. Миколаївська приват-
на гімназія Метельського утворена в 1907 р. Миколаївська жіноча гімназія товарист-
ва батьків була відкрита у 1917 р. як 7-класна, з липня 1918 р. перетворена на  
8-класну. Новобузька чоловіча 4-класна гімназія відкрита у вересні 1917 р. 

Перебували у віданні Міністерства народної освіти, безпосередньо підпорядковува-
лись попечителю Одеського навчального округу. 

Ліквідовані у 1920 р. при реорганізації народної освіти. 

 В період нацистської окупації втрачено 3 од. зб. фонду 116. Перше надходження 

фондів 114, 122 – 18 вересня 1928 р, фонду 116 – 10 вересня 1927 р, фонду 118 – 

17 січня 1928 р, фонду 123 – 1926 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Обіжники Міністерства народної освіти та попечителя Одеського навчаль-

ного округу. Листування з попечителем Одеського навчального округу про 

відкриття додаткових класів та з інших питань. Програми додаткових спеціа-
льних предметів. Листування з інспектором народних училищ Одеського на-
вчального округу про допуск учителів до викладання предметів. Протоколи 

засідань педагогічних рад. Іспитові відомості, іспитові роботи, свідоцтва, ате-
стати, дипломи учнів. Листування з попечителем Одеського навчального 

округу, головою правління просвітницького товариства, інспектором народ-

них училищ про вступні іспити, навчальні програми і плани, про прийом на 
роботу вчителів, про плату за навчання. Документи про роботу батьківських 

комітетів. Звіт про стан гімназій. Документи з фінансових питань. Договори 

про оренду приміщень для гімназій, кошториси на будівництво і ремонт буді-
вель. Журнали обліку успішності учнів. Особові справи викладачів та учнів. 

Списки учнів. Свідоцтва про закінчення гімназії. Метричні витяги учнів. Фор-

мулярні списки, прохання про зарахування до гімназії, про допуск до іспитів.  
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Вищі початкові училища 

Высшие начальные училища  

3 фонди, 1093 од. зб., 1847–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Володимирівське ,  ф. 337, 5 од. зб., 1918–1920 рр. 

Миколаївське  перше ,  ф. 131, 512 од. зб., 1847–1919 рр. 

Миколаївське  друге ,  ф. 134, 576 од. зб., 1911–1920 рр. 

 

Утворені в 1913 р. з міських училищ на підставі Положення про вищі початкові учи-

лища від 25 липня 1912 р. Миколаївське перше вище початкове училище створене у 

1833 році як 2-класне повітове училище, з 1897 р. – 4-класне міське училище, з 
1899 р. – 6-класне міське училище.  
Були чотирикласними навчальними закладами, що давали завершену початкову 

освіту. Перебували у віданні директора народних училищ Херсонської губернії.  
Ліквідовані при реорганізації системи народної освіти у 1920 р. 

Перше надходження фонду 131 – 1926 р. 

Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Обіжники попечителя Одеського навчального округу, розпорядження ди-

ректора народних училищ Херсонської губернії, листування з ними і Мініс-
терством народної освіти про організацію навчального процесу, з фінансових 

питань. Протоколи засідань педагогічних рад та батьківських комітетів. Річні 
звіти про діяльність училищ. Статистичні звіти училищ. Журнали обліку успі-
шності, іспитові відомості, свідоцтва про закінчення училища та атестати. До-

кументи про введення викладання в Миколаївському першому вищому учили-

щі єврейської віри, відомості про приватні єврейські навчальні заклади м. Ми-

колаєва. Документи про проведення благодійницьких зборів і вечорів. Доку-

менти про приписку учнів до призовних ділянок, про призов їх до військової 
служби. Прибутково-видаткові документи. Документи з особового складу ви-

кладачів, учнів і членів батьківських комітетів. 

 

Земські школи 

Земские школы 

3 фонди, 30 од. зб., 1877–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Володимирівська ,  ф. 125, 9 од. зб., 1898–1920 рр. 

Новобузька  3-тя  початкова ,  ф. 126, 10 од. зб., 1909–1918 рр. 

Полтавська  взірцева ,  ф. 127, 11 од. зб., 1877–1918 рр. 

 

Володимирівська земська школа відкрита 28 жовтня 1898 р., Новобузька – у 1909 р., 

Полтавська – у 1866 р.  

Давали початкову освіту. 

Ліквідовані при реорганізації системи народної освіти у 1920 р. 

Перше надходження фонду 125 – 1928 р., фонду 127 – 25 серпня 1935 р. 

 

Обіжники Херсонської повітової земської управи та інспектора народних 

училищ, листування з ними про навчальний процес, із фінансових і господар-
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ських питань. Статистичні звіти шкіл. Журнали обліку успішності учнів. Іспи-

тові відомості, класні журнали. Списки підручників, навчальних посібників. 

 

Миколаївська 2-класна морехідна школа 

Николаевская 2-классная мореходная школа  

Ф. 139, 19 од. зб., 1873, 1877–1978, 1883–1885, 1894, 1897, 1900–1909 рр. 

Опис. Рос. мова. 

У 1873 р. на підставі Положення про морехідні класи від 24 червня 1864 р. у Мико-

лаєві був відкритий морехідний клас. У липні 1903 р. згідно з положенням про море-
хідні навчальні заклади від 6 травня 1902 р. він був перетворений на двокласну мо-

рехідну школу, що готувала штурманів торгового мореплавства. Перебувала у відан-

ні Міністерства торгівлі і промисловості. 
Закрита у 1909 р. 

Перше надходження документів – 1946 р. 

 

Звіти про стан і діяльність морехідного класу, морехідної школи. Постано-

ви педагогічної ради. Навчальні програми та огляди предметів. Документи 

про прийом учнів, проведення перевідних і випускних іспитів, навчально-

виховну роботу, практичні плавання, про реорганізацію морехідних навчаль-

них закладів, про закриття морехідного класу і заснування морехідної школи. 

Списки викладачів і учнів. 

 

Миколаївське реальне чоловіче училище 
Николаевское реальное мужское училище 

Ф. 132, 667 од. зб., 1880–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

У 1873 р. відкрито Миколаївське Олександрівське чоловіче реальне училище.  
У 1917 р. перейменовано на Миколаївське реальне чоловіче училище. 
Давало загальну освіту та технічні знання. 

Перше надходження документів – 16 січня 1926 р. 

 

Статистичний звіт про чисельність викладачів і учнів за 1880–1881 навча-
льний рік. Клірова відомість священика Олександро-Нєвської церкви м. Ми-

колаєва С. М. Дахтуровського. Особові справи викладачів і учнів. 

 

Миколаївське чоловіче комерційне 8-класне училище  
ім. статс-секретаря графа С. Ю. Вітте  
Николаевское мужское коммерческое 8-классное училище  
им. статс-секретаря графа С. Ю. Витте 

Ф. 133, 1047 од. зб., 1903–1920 рр. Опис. Рос. мова. 

Відкрите 9 грудня 1903 р.  

Давало фахову комерційну освіту. Було підпорядковане навчальному відділу Мініс-
терства торгівлі і промисловості. 
Ліквідоване при реорганізації системи народної освіти у 1920 р. 
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Перше надходження документів – 17 травня 1926 р. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Обіжники навчального відділу Міністерства торгівлі і промисловості про 

організацію навчального процесу, листування з ним про розширення учили-

ща, встановлення процентних норм прийому в училище євреїв. Обіжники Де-
партаменту народної освіти про передачу комерційних училищ у ведення Мі-
ністерства народної освіти. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Лис-
тування з Миколаївським міським у військовій повинності присутствієм щодо 

відстрочки призову учнів на військову службу. Листування з миколаївським 

градоначальником про моральні якості і політичну благонадійність виклада-
чів. Листування з миколаївським градоначальником і піклувальною радою про 

ремонт училища, придбання господарського приладдя і навчальних посібни-

ків. Звіти про успішність та поведінку учнів, прохання про прийом до учили-

ща, свідоцтва про закінчення навчання. Документи про навчання в училищі 
Й. Е. Бабеля у 1903–1905 рр. Особові справи викладачів та учнів. 

 

Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою 

Николаевское политехническое училище  
с низшей ремесленной школою 

Ф. 135, 18 од. зб., 1906–1907, 1911–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

Відкрите 1 липня 1902 р. Миколаївське середнє механіко-технічне училище з ниж-

чою при ньому ремісничою школою. З 1 липня 1917 р. перейменоване на Миколаїв-

ське технічне училище з ремісничою при ньому школою, з 10 серпня 1917 р. – Ми-

колаївське політехнічне училище з ремісничою школою. 

Закрите 25 жовтня 1917 р. 

Перше надходження документів – 1 серпня 1926 р. 

  

Метричні витяги абітурієнтів і прохання про прийом до училища. Квитан-

ції про оплату навчання. Відомості на видачу заробітної плати викладачам і 
службовцям училища. Списки службовців училища, які сплачували квартир-

ний податок. Особові справи абітурієнтів на букви “М, Н, О, С, Т, Ф, Ц, Ч, Ш, 

Ю”. Відомість випускних іспитів за 1906–1907 навчальний рік. 

 

Початкові училища 

Начальные училища 

3 фонди, 433 од, зб., 1843–1851, 1897–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївське міське жіноче початкове професійне училище, ф. 128, 1 од. зб., 

1843–1851 рр. 

Миколаївське казенне 2-класне початкове єврейське чоловіче училище, ф. 129, 

431 од. зб., 1897–1917 рр. 

Миколаївське Ломоносівське початкове народне 1-класне училище, ф. 130, 1 од. 

зб.,  1910–1919 рр. 

 

Миколаївське міське жіноче початкове професійне училище створене у 1918 р. на 
базі відкритого у 1843 р. відповідно до Положення, затвердженого 6 грудня 1826 р. 
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міського дівочого училища, з 1873 р. – училища для доньок нижчих чинів Морсько-

го відомства. Миколаївське Ломоносівське початкове народне 1-класне училище 
відкрито у 1900 р. 

Давали початкову освіту. 

Ліквідовані при реорганізації системи народної освіти у 1920 р. 

  

Протоколи засідань педагогічної ради казенного чоловічого єврейського 

училища; статистичні звіти про стан училища; листування з інспектором на-
родних училищ і Миколаївським казначейством з фінансових і господарських 

питань, з особового складу. Фінансові звіти, відомості на видачу  заробітної 
плати вчителям. Списки абітурієнтів. Алфавітна книга реєстрації абітурієнтів. 

Списки та особові справи вчителів і учнів. Метричні витяги і посвідки учнів 

Ломоносівського народного училища. Листування з Міністерством народної 
освіти про придбання книг для учениць жіночого професійного училища. 

 

Педагогічні курси при Миколаївському  

першому вищому початковому училищі 
Педагогические курсы при Николаевском  

первом высшем начальном училище 

Ф. 138, 19 од. зб., 1910–1919 рр. Опис. Рос. мова.  

Відкриті 1 липня 1910 р. відповідно до Правил від 29 червня 1907 р. 

З березня 1914 р. по 31 липня 1919 р. при педагогічних курсах існувала зразкова школа. 
Закриті 31 серпня 1919 р. 

  

Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про відк-

риття курсів і призначення викладачів. Протоколи засідань педагогічної ради. 

Конспекти пробних уроків, протоколи їх обговорення, програми занять. Жур-

нали обліку успішності, іспитові відомості. Свідоцтва про закінчення курсів. 

Положення і статут товариства допомоги нужденним учням. Звіт про діяль-

ність товариства за 1910 рік. 

 

Миколаївський комітет шкіл грамотності  
Николаевский комитет школ грамотности 

Ф. 240, 75 од. зб., 1872–1912 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у червні 1871 р. відповідно до наказу Миколаївського військового губер-

натора. Комітету були підпорядковані школи письменності, які почали відкриватись 

у Миколаєві з 1861 р. Перебував у віданні попечителя Одеського навчального округу. 

Припинив діяльність у червні 1912 р. у зв’язку з перетворенням шкіл письменності 
на початкові училища і переходом їх у відання міської управи. 

  

Проект правил про склад і обов’язки Миколаївського комітету шкіл пись-

менності. Протокол засідань комітету. Звіти про діяльність шкіл. Документи 

про правила прийому дітей до шкіл, про звільнення від платні за навчання, 

порядок проведення випускних іспитів, про асигнування коштів на утримання 
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шкіл, перевірку їх роботи, про будівництво та облаштування нових шкіл, про 

передачу шкіл письменності у ведення міської управи. Документи з особового 

складу вчителів та учнів шкіл. 

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я  

Міська лікарня Миколаївської міської управи 

Городская больница Николаевской городской управы 

Ф. 308, 104 од. зб., 1861–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Відкрита у 1838 р. Перебувала у віданні міського громадського управління. На чолі 
лікарні стояла піклувальна рада, яка відала всіма фінансовими і господарськими 

справами, а також медичним персоналом. 

У лютому 1920 р. лікарня перейшла у відання Миколаївського губернського відділу 

охорони здоров’я. 

  

Протоколи засідань піклувальної ради. Річні звіти про діяльність лікарні. 
Статистичні звіти про рух хворих, кількість і характер операцій, смертельні 
випадки. Табелі плати за лікування в лікарні та документи про стягнення з різ-
них осіб грошей за лікування. Документи про наукові відрядження лікарів, 

фінансовий стан лікарні. Прибутково-видаткові документи. 

ОПІКА ,  ПІКЛУВАННЯ  ТА  БЛАГОДІЙНИЦТВО  

Міські сирітські суди 

Городские сиротские суды 

2 фонди, 1417 од. зб., 1808–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївський ,  ф. 292, 1416 од. зб., 1808–1922 рр. 

Очаківський ,  ф. 293, 1 од. зб., 1872–1879 рр. 

 

Утворені на підставі Положення про губернії 1775 р. при міських магістратах, пізні-
ше – при міських думах.  

Установи, що займались опікою над сиротами та вдовами осіб міських станів та їх 

майном.  

Перше надходження фонду 192 – 30 березня 1926 р, фонду 293 – 30 березня 1927 р. 

 

Журнали засідань Миколаївського міського сирітського суду; журнали ре-
єстрації вхідних і вихідних документів. Документи про встановлення опіки 

над майном і сиротами. Документи про оцінку майна різних осіб у м. Микола-
єві; оголошення про проведення торгів та документи заставних маєтків; конт-
ракти на придбання різними особами будинків і майна. Прибутково-видаткові 
документи. Документи з особового складу.  
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Миколаївський комітет піклування про народну тверезість 

Николаевский комитет попечительства о народной трезвости 

Ф. 207, 65 од. зб., 1898–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у липні 1896 р. на підставі рішення Державної ради, затвердженого 19 

лютого 1896 р., з метою боротьби з алкоголізмом шляхом відкриття бібліотек, їда-
лень, чайних, проведення народних читань, лекцій і бесід про шкідливість алкоголю. 

До 1900 р. перебував у віданні Миколаївського військового губернатора, пізніше – 

градоначальника.  
Припинив діяльність у січні 1918 р. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи засідань правління комітету і загальних зборів. Обіжники Голо-

вного управління неокладних зборів і казенного продажу напоїв про заходи 

щодо покращання діяльності комітетів піклування про народну тверезість. 

Документи про заходи боротьби зі зловживаннями міцними напоями; про ви-

ховну роботу серед населення; організацію народних читань, концертів, ви-

став, народних гулянь, танцювальних та сімейних вечорів; про діяльність біб-

ліотеки, чайної та інших підвідомчих комітетові установ. Звіти про діяльність 

комітету. Прибутково-видаткові документи. 

 

Миколаївське товариство взаємної допомоги осіб,  

які займаються ремісничою працею 

Николаевское общество взаимного вспоможения  

занимающихся ремесленным трудом 

Ф. 210, 2 од. зб., 1908–1916 рр. Опис. Рос. мова.  

Діяльність товариства простежується за документами протягом 1908–1916 рр.  

Надавало фінансову допомогу ремісникам – членам товариства. 
  

Протоколи засідань правління товариства з питань видачі допомоги чле-
нам товариства, прийому нових членів, фінансової звітності. 

 

Комісія з опікування родин запасних  

при Очаківському міському громадському комітеті 
Комиссия по призрению семейств запасных  

при Очаковском городском общественном комитете 

Ф. 213, 1 од. зб., 1914–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність комісії простежується за документами протягом 1914–1918 рр. 

Була підпорядкована Очаківському міському громадському комітету. 

Наглядала за отриманням фінансової допомоги членами родин військовослужбовців. 

  

Посвідчення і довідки, видані військовим чинам для отримання їх родина-
ми допомоги. 
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Миколаївське відділення товариства піклування  

про бідних армійського та флотського духівництва 

Николаевское отделение общества попечения  

о бедных армейского и флотского духовенства 

Ф. 309, 5 од. зб., 1880–1894 рр. Опис. Рос. мова. 

Товариство піклування про бідних воєнного духівництва створене у 1879 р. у 

м. Санкт-Петербурзі, перебувало у віданні головного священика армії і флотів. Дія-

льність Миколаївського відділення товариства простежується за документами про-

тягом 1880–1894 рр. Надавало пенсії та матеріальні допомоги священно- та церков-

нослужителям, а також їх дітям і вдовам. 

  

Протоколи засідань ради відділення. Річні звіти та документи про діяль-

ність відділення. Прохання про надання допомоги та видачу грошової допо-

моги. Журнал реєстрації вхідних документів. 

 

Миколаївський міський комітет Всеросійської  
спілки міст з надання допомоги хворим і пораненим військовим 

Николаевский городской комитет Всероссийского  

союза городов помощи больным и раненым военным 

Ф. 336, 2 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Всеросійська спілка допомоги хворим і пораненим військовим та Всеросійська спіл-

ка міст були створені у 1914 р. з метою допомоги в організації тилу під час Першої 
світової війни. Займалась допомогою хворим і пораненим: облаштовувала шпиталі, 
санітарні потяги, заготовляла медикаменти тощо. Ліквідовані у січні 1918 р. декре-
том РНК. 

Діяльність Миколаївського міського комітету простежується у 1917–1919 рр. З його 

допомогою було організовано 16 лазаретів для хворих і поранених воїнів. 

  

Документи про вжиття заходів для боротьби з інфекційними захворюван-

нями; про огляд і ремонт будівель; про ліквідацію комітету. 

 

Миколаївський відділ Всеросійської Спілки допомоги рідних,  

близьких і співчуваючих російським військовополоненим  

Николаевский отдел Всероссийского Союза помощи родных,  

близких и сочувствующих русским военнопленным 

Ф. 472, 2 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1917–1918 рр. 

Перебував у віданні Головного комітету Всеросійської Спілки міст, займався збором 

коштів та речей для допомоги військовополоненим. 

  

Документи про надання допомоги військовополоненим. Дублікати квитан-

цій на відправлення військовополоненим посилок. 
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Миколаївський піклувальний про в’язниці комітет 

Николаевский попечительный о тюрьмах комитет 

Ф. 209, 57 од. зб., 1864, 1870, 1873, 1875, 1882, 1889–1890, 1903–1919 рр.  

Описи. Рос. мова. 

Діяльність комітету простежується за документами протягом 1864–1900 рр. 

Мета комітету – покращання морального та фізичного стану ув’язнених, а також 

стану в’язниць. 

У 1956 р. розсекречено 42 од. зб. 

 

Журнали засідань комітету. Журнали протокольних постанов комітету. 

Листування з Миколаївським губернатором, миколаївською міською поліцією 

про діяльність комітету. Листування з Головним тюремним управлінням і 
Одеською контрольною палатою з господарських питань, з Миколаївським 

казначейством і міською в’язницею – з фінансових питань. Документи про 

оплату траспорту для перевезення арештантів, про лікування хворих, про пос-
тачання речами наглядачів і арештантів. Документи про роботу та фінансу-

вання тюремних лікарні, аптеки, церкви, школи та бібліотеки. Звіти про кіль-
кість арештантів військового та цивільного відомств, які перебували під вар-

тою з 1859 р. по 1863 р. в міській поліції та острожній гауптвахті Морського 

відомства. Прибутково-видаткові документи. Послужні списки директорів 

комітету. 

 

Піклування над Миколаївським виправним  

арештантським відділенням 

Попечительство над Николаевским исправительным  

арестантским отделением 

Ф. 445, 9 од. зб., 1904–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність піклування простежується за документами протягом 1904–1917 рр. 

Опікувалось покращанням морального та фізичного стану ув’язнених, а також умо-

вами їх утримання у виправному арештантському відділенні. 
У 1956 р. розсекречено 9 од. зб. 

 

Протоколи засідань комісії. Документи про переведення арештантів до ро-

зряду тих, які виправляються. Звіти про витрачання коштів на утримання, хар-

чування та лікування арештантів. Прибутково-видаткові документи. 

 

Притулок Миколаївського благодійницького товариства 

Приют Николаевского благотворительного общества 

Ф. 310, 2 од. зб., 1906–1907 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність притулку простежується за документами протягом 1906–1907 рр. 

  

Прохання про прийом до притулку. Прохання про надання допомоги. 



68 

Державний архів Миколаївської області 

ГРОМАДСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА  ТОВАРИСТВА  

Миколаївський комітет партії “Правового порядку” 

Николаевский комитет партии “Правового порядка” 

Ф. 167, 1 од. зб., 1912 р. Опис. Рос. мова.  

Діяльність комітету простежується за документами протягом 1912 р. 

 

Протокол засідання комітету з питання з’ясування ставлення населення до 

створення Державної думи і передвиборчої агітації; стаття в газеті “Русская 

мысль” у зв’язку зі смертю А.П.Чехова. 
 

Миколаївське трудове товариство автомобільного сполучення 

Николаевское трудовое общество автомобильного сообщения 

Ф. 202, 1 од. зб., 1909–1910 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене 8 червня 1909 р. Діяльність товариства простежується за документами 

протягом 1909–1910 рр. На кошти членів товариство займалось купівлею та ремон-

том автомобілів. 

 

Протоколи загальних зборів членів товариства. 
 

Миколаївський військово-промисловий комітет 

Николаевский военно-промышленный комитет 

Ф. 211, 5 од. зб., 1901–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у 1915 р. відповідно до рішення 9-го Всеросійського з’їзду представників 

торгівлі та промисловості для мобілізації промисловості для військових потреб у 

період Першої світової війни. 

Ліквідований у 1918 р.  

  

Копія доповіді про діяльність робочої групи у складі Центрального війсь-

ково-промислового комітету (ЦВПК) із боротьби з продовольчою кризою. Ко-

пії звернень робочої групи ЦВПК до виконкому Миколаївського трубочного 

заводу і робочої групи Миколаївського військово-промислового комітету. На-
каз Миколаївського військово-промислового комітету про цілі і завдання його 

створення, інструкції про порядок діяльності виконавчої і ревізійної комісій 

комітету. Журнал ревізійної комісії; касові звіти комітету. Охоронні свідоцт-
ва, патенти, посвідчення; креслення інженера С. Лопухіна на винайдену ним 

рухому колісну шину. 

 

Миколаївський відділ ліги оновлення флоту 

Николаевский отдел лиги обновления флота 

Ф. 212, 2 од. зб., 1907–1911 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність відділу простежується за документами протягом 1907–1911 рр. 

 

Особисте листування секретаря ліги та його статті про адмірала 
С. О. Макарова і “Пам’яті Великої Полтавської Перемоги”. 
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Миколаївський комітет Російського товариства Червоного Хреста 

Николаевский комитет Российского общества Красного Креста 

Ф. 214, 3 од. зб., 1904, 1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність простежується за документами протягом 1904–1915 рр. 

Був місцевим осередком Російського товариства Червоного Хреста, утвореного у 

1877 р. Забезпечував догляд за пораненими та хворими військовослужбовцями під 

час воєн, а також допомагав постраждалим від стихійного лиха та воєнним інвалі-
дам – у мирний час. 
  

Обіжник виконавчої комісії Головного управління Російського товариства 
Червоного Хреста про надання допомоги хворим на Далекому Сході і проект 
статуту з’їзду російських терапевтів. Обіжник Головного уповноваженого Пі-
вденного району Російського товариства Червоного Хреста про військову дис-
ципліну санітарів. 

 

Миколаївське споживче товариство “Трудова копійка” 

Николаевское потребительское общество “Трудовая копейка” 

Ф. 305, 1 од. зб., 1911–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у 1909 р. 

Споживче кооперативне товариство, відкривало крамниці, їдальні, пекарні, обслуго-

вувало, як правило, робітників суднобудівних заводів міста. Було членом Московсь-

кої спілки споживчих товариств та Московського народного банку. Надавало медич-

ну та юридичну допомогу членам товариства. 
Діяльність простежується до 1917 р. 

Перше надходження документів – 4 лютого 1939 р. 

 

Протоколи загальних зборів та списки членів товариства, доповіді правлін-

ня про діяльність товариства, історії товариства споживачів “Трудова копійка” 

та “Товариства взаємної допомоги осіб, які займаються ремісничою працею”. 

КОМІСІЇ  З  ОРГАНІЗАЦІЇ  СВЯТ  З  ПРИВОДУ   

КОРОНАЦІЇ  ОЛЕКСАНДРА  ІІІ  ТА  МИКОЛИ  ІІ  

Миколаївські комісії з організації свят  

з нагоди коронації імператорів 

Николаевские комиссии по организации празднеств  
по случаю коронации императоров 

2 фонди, 2 од. зб., 1883, 1896 рр. Описи. Рос. мова. 

Олександра  I I I ,  ф. 203, 1 од. зб., 1883 р. 

Миколи  I I ,  ф. 204, 1 од. зб., 1896 р. 
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Діяли в роки сходжень на престол російських імператорів Олександра ІІІ та Мико-

ли ІІ. Займались улаштуванням урочистостей у Миколаєві. 
  

Документи про розробку проекту святкувань з приводу коронації Олександ-

ра III. Документи про влаштування святкувань з приводу коронації Миколи II. 

КУЛЬТУРА  І  ПРОСВІТА  

Миколаївська міська громадська бібліотека 

Николаевская городская общественная библиотека 

Ф. 142, 114 од. зб., 1881–1923 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Утворена у жовтні 1881 р. на підставі статуту, затвердженого Головним управлін-

ням у справах друку Міністерства внутрішніх справ, на кошти добровільних пожер-

твувань мешканців міста. 
У грудні 1920 р. перетворена на центральну бібліотеку. 

Перше надходження документів – 1928 р. В період нацистської окупації втрачено 

2 од. зб. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи засідань дирекції бібліотеки та бібліотечної ради. Документи 

про відкриття бібліотеки та читальні, збори коштів для придбання книг. Про-

грами літературних вечорів, читань і лекцій на користь бібліотеки. Статути 

бібліотеки і звіти про її діяльність. Протоколи загальних зборів і списки чле-
нів бібліотеки. 

 

Правління Новобузького просвітницького товариства 

Правление Новобугского просветительного общества 

Ф. 205, 22 од. зб., 1908–1920 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у липні 1908 р. Мета товариства – відкриття у м-ку Новий Буг приватних 

навчальних закладів і нагляд за їх діяльністю. Правління товариства складалося з 12 

членів, які обиралися загальними зборами. 

Припинило діяльність у 1920 р. 

Перше надходження документів – 18 вересня 1928 р. 

 

Протоколи засідання правління просвітницького товариства. Листування з 
Херсонським губернатором і інспектором народних училищ про незаконні 
вибори членів правління, про відкриття училища 2-го розряду, про прийом на 
посади викладачів. Обіжник попечителя Одеського навчального округу про 

відкриття в Новому Бузі жіночої чотирикласної прогімназії. Листування з 
Херсонською повітовою управою про відкриття у Новому Бузі чоловічої та 
жіночої гімназій на кошти земства. Копія закону про приватні навчальні за-
клади Міністерства народної освіти. Правила внутрішнього розпорядку. Поса-
дові обов’язки директора. Списки членів правління просвітницького товарист-
ва, списки викладачів, учнів та їх батьків. 
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Українське товариство “Просвіта” 

Украинское общество “Просвита” 

Ф. 206, 46 од. зб., 1905–1924 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене 7 лютого 1907 р. Першим головою товариства було обрано М. М. Аркаса.  
Просвітницька організація, що пропагувала українську мову і культуру, сприяла 
піднесенню національної свідомості українців через вечори, лекції, вистави, концерти. 

Припинило діяльність у середині 1920-х рр. 

У 1989 р. розсекречено 46 од. зб. 

Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи зборів ради товариства. Статути губернської та міської органі-
зацій товариства. Листування з установами і членами товариства про його дія-

льність, розповсюдження літератури, постановку вистав, адміністративно-

господарську діяльність. Телеграми Центральної Ради. Програми літературно-

музичних вечорів і вистав. Звіти товариства. Акти ревізій, список майна, фі-
нансові документи. Списки членів товариства, заяви про вступ до нього. До-

повіді, реферати, програми вистав і вечорів, грамоти. 

 

Миколаївський комітет народних читань 

Николаевский комитет народных чтений 

Ф. 208, 39 од. зб., 1889–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у 1887 р. на підставі “Правил про влаштування народних читань у губе-
рнських містах” від 24 грудня 1876 р. з метою організації народних читань для насе-
лення міста. Матеріалами для читань були твори художньої літератури, нариси з 
історії, географії, природознавства. Комітет був підпорядкований попечителю Оде-
ського навчального округу. 

Ліквідований у 1917 р. 

 

Протоколи засідань лекційної, ревізійної та господарської комісій коміте-
ту. Звіти про діяльність комітету. Списки картин і тем лекцій, афіші читань. 

Документи про збір пожертвувань на будівництво приміщення для народних 

читань у Миколаєві. Списки членів комітету. 

РЕЛІГІЙНІ  УСТАНОВИ  

Релігійні установи 

Религиозные учреждения 

13 фондів, 878 од. зб. Описи. Рос. мова, іврит. 

Православні :  

Церкви Одеського повіту Херсонської губернії, ф. 185 ОАФ, 47 од. зб., 1790–1873 рр. 

Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії, ф. 410 ОАФ, 343 од. зб., 1795–

1917 рр. 
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Церкви Єлисаветградського (Бобринецького) повіту Херсонської губернії, 
ф. 475 ОАФ, 100 од. зб., 1795–1892 рр. 

Миколаївський Адміралтейський собор протопресвітера військового і морсько-

го духівництва, ф. 168, 294 од. зб., 1795–1919 рр. 

Очаківська Свято-Миколаївська соборна церква, ф. 169, 45 од. зб., 1806–1908, 1922–

1925 рр. 

Єдиновірський православний Різдво-Богородичний собор, м. Миколаїв, ф. 193, 

4 од. зб., 1863–1868, 1870, 1872 рр. 

Свято-Покровська церква м. Богополь Балтського повіту Подольської губернії, 
ф. 477, 7 од. зб.,  1840–1864 рр. 

Катеринівська церква, с. Катеринівка Ананьївського повіту Херсонської губернії, 
ф. 478, 1 од. зб., 1860–1869 рр. 

Покровський молитовний будинок, с. Сергіївка Братської волості Бобринецького 

повіту Херсонської губернії, ф. 429, 19 од. зб., 1818–1859 рр. 

Іудейські:  

Єврейська синагога,  м. Очаків Одеського повіту Херсонської губернії, ф. 395, 7 од. 

зб., 1862–1865 рр. 

Єврейська синагога, с. Бобровий Кут Херсонського повіту Херсонської губернії, 
ф. 396, 8 од. зб., 1853–1854, 1857–1863 рр. 

Єврейський молитовний будинок, кол. Єфінгар Херсонського повіту Херсонської 
губернії, ф. 198, 1 од. зб., 1855 р. 

Єврейський молитовний будинок, кол. Добре Херсонського повіту Херсонської гу-

бернії, ф. 199, 2 од. зб., 1860–1872 рр. 

 

Засновані у XІХ – першій пол. ХХ ст. Підпорядковувались Святійшому Синоду та 
духовній консисторії (православні), Департаменту духовних справ при Міністерстві 
внутрішніх справ, Миколаївський Адміралтейський собор та Очаківська Свято-

Миколаївська соборна церква (військовий собор), під час перебування у військово-

му відомстві, – обер-священику армії і флотів, з 1849 р. – протопресвітеру військо-

вого та морського духівництва. 
Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 

 

Iмператорські укази і маніфести, укази Сенату, Синоду. Копії указів і обі-
жників Херсонської духовної консисторії (1876–1906 рр.) та Херсонського і 
Єлисаветградського духовних правлінь (1819–1892 рр). Листування з Херсон-

ськими духовними правлінням і консисторією та Кишинівською духовною 

консисторією з різних питань. Ордери протопресвітера військового і морсько-

го духівництва. Листування священиків Миколаївської та Севастопольської 
церков при морських шпиталях про проведення служб, ведення записів у мет-
ричних книгах (1822–1823 рр.). Обіжники начальника штабу Одеського війсь-

кового округу. Накази по Очаківській фортеці. Документи про будівництво 

церков у с. Аджигол, с. Ряснопілля; списки селян, приписаних до них. Доку-

менти з особового складу причту, про призначення священиків на посади ви-

кладачів у навчальні заклади тощо, про святкування 100-річчя взяття фортеці 
Очаків, спорудження пам’ятника О. В. Суворову. Поминальний список уби-

тих і поранених при штурмі Очакова в 1788 р. Сповідні списки офицерів і ни-

жчих чинів Чорноморського флоту. Звіти про прибутки і видатки церков, лис-
тування про розподіл церковних зборів. Описи церковного майна. Протоколи 

засідань парафіяльної ради і громади Очаківського військового собору, акти 

вилучення церковних цінностей. Метричні книги реєстрації народжених, од-

ружених і померлих парафіян, сповідні книги. Талмуд-Тори. 
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Миколаївський міський продовольчий  

комітет Херсонського повіту 

Николаевский городской продовольственный  

комитет Херсонского уезда 

Ф. Р-5, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1917 р. Організація 

займалася розподілом предметів першої необхідності серед населення м. Миколаєва. 
    

Проекти наказів про громадянські районні комітети і продовольчі органі-
зації м. Миколаєва. 

 

Волосні продовольчі управи Херсонського повіту 

Волостные продовольственные управы Херсонского уезда 

2 фонди, 4 од. зб., 1917 р. Описи. Укр., рос. мови.  

Антонівська ,  ф. Р-2060, 3 од. зб., 1917 р.  

Березнегуватська ,  ф. Р-2857, 1 од. зб., 1917 р. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1917 р. Займались пи-

таннями постачання населення волостей продовольством.   

Фонд Р-2060 надійшов на зберігання у 1926 р. 

  

Постанови, накази та інструкції Тимчасового уряду по продовольчому питан-

ню. Обов’язкова постанова Херсонського губернського продовольчого комітету, 

циркуляри Херсонської повітової продовольчої управи і листування про заготів-

лю хліба, постачання населення продовольством та промисловими товарами.  

 

Новобузька волосна Рада селянських депутатів  

Херсонського повіту 

Новобугский волостной Совет крестьянских депутатов  
Херсонского уезда 

Ф. Р-2824, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1917 р. По селянсько-

му питанню підтримувала програму партії соціалістів-революціонерів (есерів). 

Фонд надійшов на зберігання у 1963 р.  

Ро зд і л  І І .  ФОНДИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
1917–1921 рр. 
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Наказ Херсонського повітового виконавчого комітету селянського союзу 

про вибори делегатів на повітовий селянський з’їзд, протокол І районного 

з’їзду селянських депутатів першого району Херсонського повіту. Заклики 

партії соціалістів-революціонерів за скликання Установчих зборів, підтримку 

їх кандидатів. 

  

Новобузький волосний комітет громадської  
безпеки Херсонського повіту 

Новобугский волостной комитет общественной  

безопасности Херсонского уезда 

Ф. Р-190, 5 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Організований у березні 1917 р. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1917–1918 рр.  

 

Листування з Херсонською повітовою палатою про продаж промислових 

свідоцтв, окладні листи і списки платників податків. Заяви громадян, які б хо-

тіли продати надлишки хліба волосному комітету громадської безпеки. Листу-

вання з Херсонським повітвиконкомом, повітвідділом і сільськими виконко-

мами про землекористування. 

 

Волосні земські управи Херсонської губернії  

Волостные земские управы Херсонской губернии 

8 фондів, 53 од. зб., 1917-1919 рр. Описи. Рос. мова.  

Одеського  повіту  

Ілліно -Парутинська ,  ф. 322, 1 од. зб., 1918 р. 

Херсонського  повіту   

Антонівська ,  ф. 313, 1 од. зб., 1917–1918 рр. 

Богоявленська, ф. 316, 1 од. зб., 1918 р. 

Воскресенська, ф. 319, 1 од. зб., 1917–1919 рр. 

Громоклей -Архангельська ,  ф. 320, 1 од. зб., 1919 р. 

Інгульська ,  ф. 321, 1 од. зб., 1919 р. 

Новобузька, ф. 217, 45 од. зб., 1917–1919 рр. 

Петрівська, ф. 333, 2 од. зб., 1917 р. 

 

Утворені відповідно до положення Тимчасового уряду від 21 травня 1917 р. щодо 

введення волосних земських управ. Займалися ремонтом шкільних закладів, лікарсь-

ких установ, шляхів, організацією продовольчої, ветеринарної, статистичної справи, 

здійснювали нагляд за відбуванням військової повинності.   

Фонд № 319 надійшов на зберігання у 1935 р.  

 

Протоколи засідань гласних волосних земств. Розпорядження та оголо-

шення Новобузької земської управи. Обіжники Херсонської повітової земсь-

кої управи і листування з нею про боротьбу з холерою, постачання продоволь-

ства, внесення змін до територіального поділу, про стягнення окладних гро-
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шових зборів. Обіжники губернського і повітового комісарів з організаційних 

питань. Присуди сільських сходів про вибори волосного революційного комі-
тету, списки членів Новобузького волревкому. Списки землевласників, прися-

жних засідателів, платників податків, новобранців, військовополонених, яких 

використовували на польових роботах. Документи про встановлення опіки 

над майном сиріт. Протоколи Костичівського та Івано-Мар’ївського сільських 

комітетів по виборах делегата на Конгрес селян, робітників і трудової інтелі-
генції у м. Київ; листування з сільськими комітетами про анулювання грошо-

вих знаків Російської імперії та Тимчасового уряду. Є документи волосних 

революційних комітетів. 

 

Антонівська волосна варта Херсонського повіту 

Антоновская волостная варта Херсонского уезда 

Ф. Р-2061, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Волосні варти існували у 1918 р. під час правління гетьманського уряду П. Скоро-

падського, замінили волосну міліцію.  

Документи надійшли на зберігання у 1954 р. 

  

Накази і циркуляри Херсонської губернської та повітової варт про полі-
тичне положення, мобілізації, стягнення податків з населення. 

 

Штаб Новобузького народного куреня Херсонського повіту 

Штаб Новобугского народного куреня Херсонского уезда 

Ф. Р-230, 1 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами з червня 1918 р. по лютий 1919 р.   

 

Протоколи загальних зборів козаків куреня. Список осіб на видачу зброї. 
 

Тернівська волосна земська управа Херсонського повіту 

Терновская волостная земская управа Херсонского уезда 

Ф. Р-2062, 6 од. зб., 1918–1920 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Тернівська волосна земська управа була утворена відповідно до положення Тимча-
сового уряду від 21 травня 1917 р. щодо введення волосних земських управ. У серп-

ні 1919 р. перейменована у волосне правління. Ліквідоване у 1920 р. зі встановлен-

ням радянської влади.  

Документи надійшли на зберігання у 1954 р. Містить радянські і денікінські докуме-
нти, УНР (періоду Директорії).   
 

Циркуляри Херсонської повітової управи і Херсонського повітвиконкому, 

постанови і розпорядження УНР, накази і телеграми Міністра внутрішніх 

справ, губкомісара Херсонщини, Херсонського повітового військового комі-
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сара. Відомості про організацію Тернівського волвиконкому і його склад, лис-
тування про відбудування залізниць, боротьбу з епідеміями, спекуляцією, пог-
рабуваннями, надання відомостей про майнове положення громадян, стягнен-

ня податків. 

 

Управління начальника Миколаївського  

контррозвідувального пункту денікінської армії 
Управление начальника Николаевского  

контрразведывательного пункта деникинской армии 

Ф. Р-332, 12 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Управління діяло під час знаходження у м. Миколаїв білогвардійських військ гене-
рала А. Денікіна у серпні 1919 – січні 1920 рр. 

Розсекречений у 1990 р. 

  

Особові справи в’язнів. 
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Миколаївська Рада робітничих і військових депутатів 

Николаевский Совет рабочих и военных депутатов 
Ф. Р-2247, 66 од. зб., 1917–1918 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

У результаті перемоги Лютневої демократичної революції 6 березня 1917 р. у Мико-

лаєві була створена Рада робітничих депутатів, а 7 березня – Рада військових депу-

татів, які 23 квітня були об’єднані в єдину Раду. При Раді були створені секції: робіт-
нича, селянська, військова, продовольчо-економічна, судово-слідча, Червоної Гвардії. 
Керівництво і більшість у Раді належали меншовикам та есерам. Однак на початку 

січня 1918 р., у результаті перевиборів Ради, більшовики одержали більшість місць 

у Раді і 14 січня новообрана Рада прийняла рішення про встановлення Радянської 
влади у Миколаєві. Припинила діяльність у березні 1918 р. у зв’язку з окупацією 

Миколаєва австро-німецькими військами. 

Документи надійшли на зберігання у 1956 р. Інформація використовувалась у крає-
знавчих виданнях. 

  

Витяги з протоколів засідань виконавчого бюро Ради робітничих і військо-

вих депутатів. Протоколи засідань і доповіді секцій: Червоної Гвардії, судово-

слідчої, робітничої, селянської, продовольчо-економічної, культосвітвідділу 

при військовій секції, ревізійної комісії. Доповіді членів виконавчого комітету 

Ради про свою діяльність. Протоколи засідань і резолюції селянського з’їзду 

Херсонської губернії в Миколаєві (30 квітня – 4 травня 1917 р.). Протоколи і 
резолюції мітингів і загальних зборів робітників заводів “Наваль”, “Руссуд”, 

військових частин і команд суден, членів професійних спілок про створення і 
озброєння Червоної Гвардії, боротьбу більшовиків за захоплення влади, кон-

фіскацію приватної власності.  
 

Революційний штаб при Миколаївській Раді  
робітничих і військових депутатів  

Революционный штаб при Николаевском Совете  
рабочих и военных депутатов 
Ф. Р-2825, 5 од. зб., 1917 р. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворений наприкінці серпня 1917 р. з представників Ради робітничих і військових 

депутатів, міської думи і політичних партій для боротьби з виступом генерала Кор-

Ро зд і л  І І І .  ФОНДИ  ПЕРІОДУ  РАДЯНСЬКОЇ  ДОБИ  

ТА  НЕЗАЛЕЖНОЇ  УКРАЇНИ   
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нілова і охорони революції. Більшість місць у революційному штабі належало мен-

шовикам та есерам. Припинив діяльність наприкінці грудня 1917 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1963 р.  

 

Оголошення Ради робітничих і військових депутатів про організацію рево-

люційного штабу. Протоколи засідань революційного штабу і листування про 

організацію охорони міста, збір коштів на озброєння Червоної Гвардії, поси-

лення контролю за діяльністю тюремної адміністрації, про організацію рекві-
зиційної комісії, встановлення твердих цін на продукти. Інструкція про поря-

док виклику військ революційним штабом, заяви Миколаївського комітету 

РСДРП(б) у штаб про виділення приміщень для комітету і для читання лекцій.  

 

Миколаївський губернський революційний комітет (губревком)  

Николаевский губернский революционный комитет (губревком) 

Ф. Р-171, 15 од. зб., 1920 р. Описи, каталог. Рос. мова. 

Створений 9 лютого 1920 р. за розпорядженням Всеукраїнського революційного 

комітету як тимчасовий надзвичайний орган Радянської влади на території губернії. 
Займався забезпеченням революційного порядку на місцях, наданням допомоги Чер-

воній Армії, боротьбою із супротивниками радянської влади, підготовкою і прове-
денням виборів до Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

Припинив діяльність наприкінці травня 1920 р. з передачею функцій губернському 

виконавчому комітету робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, обра-
ному на губернському з’їзді Рад. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Постанови і відозви Всеукраїнського революційного комітету і накази Ми-

колаївського губревкому. Розпорядження голови Миколаївського губревкому. 

Протоколи засідань Миколаївського губревкому, Очаківського революційного 

комітету (серпень 1920), Дніпровського повітового ревкому (лютий 1920) і 
доповідь про діяльність Каховського районного військово-революційного ко-

мітету (травень 1920). Телеграми і листування про створення і зміцнення ор-

ганів радянської влади, відбудову промислових підприємств, транспорту і 
зв’язку, про організацію постачання населення продовольством і паливом, про 

підготовку до виборів Рад.  

 

Вознесенський повітовий революційний комітет (повітревком) 

Вознесенский уездный революционный комитет (уездревком) 

Ф. Р-157, 56 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований на початку лютого 1920 р. з утворенням Вознесенського повіту, керу-

вав роботою волосних ревкомів. Припинив діяльність на початку травня 1920 р. у 

зв’язку з виборами до Рад і утворенням повітового виконкому Ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів.  

Відновив діяльність у липні 1920 р. у зв’язку з активізацією антирадянських се-
лянських виступів у повіті. Ліквідований 2 лютого 1921 р. з передачею функцій по-

вітовому виконкому.  

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 
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Накази Вознесенського повітового ревкому і повітового відділу управлін-

ня, волосних ревкомів, повітового продовольчого комітету, повітового відділу 

комунального господарства, Одеського губвійськкомату. Протоколи засідань 

Одеського губревкому (серпень 1920), Вознесенського повітового ревкому, 

волосних з’їздів сільревкомів і сільських КНС (серпень, вересень 1920), воло-

сних ревкомів (лютий-серпень 1920), волосних з’їздів КНС, волосних і сільсь-

ких виконкомів Рад, санітарної і військово-проводовольчої комісій, комісії по 

організації “Тижня захисту дітей” (жовтень – грудень 1920), загальних зборів 

жителів сіл Вознесенського повіту (лютий-березень 1920), нарад президії по-

вітового продбюро (серпень – листопад 1920). Звіти, доповіді і доповідні запи-

ски про діяльність Вознесенського повітового ревкому, волосних ревкомів, 

повітових відділів і підвідділів, інструкторів повітового ревкому. Телеграми, 

інформації, зведення і листування про економічний і політичний стан волос-
тей, створення і зміцнення органів Радянської влади на місцях, підготовку ви-

борів до Рад; про організацію “Тижня допомоги фронту” і надання допомоги 

сім’ям червоноармійців, про боротьбу з антирадянськими селянськими висту-

пами; про розподіл землі серед селян, організацію сільськогосподарських і 
загальноосвітніх шкіл, ліквідацію неписьменності серед населення, проведен-

ня агітаційно-масової роботи, організацію перших суботників у Єланецькій 

(травень 1920) і Ольгопільській (серпень 1920) волостях, про відкриття ліка-
рень і боротьбу з антисанітарним станом сіл, заготівлю і розподіл палива, про 

хід виконання продрозверстки, боротьбу з дезертирством, спекуляцією і само-

гоноварінням. 

 

Очаківський районний революційний комітет  

Очаковский районный революционный комитет 

Ф. Р-159, 13 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворений на початку лютого 1920 р. як тимчасовий надзвичайний орган радянської 
влади в Очакові. В травні 1920 р. передав свої функції обраному виконкому Ради. 16 

серпня 1920 р. у зв’язку з загрозою нападу врангелівських військ відновив свою ді-
яльність. На підставі постанови Миколаївського повітвиконкому від 17 вересня 

1920 р. був перетворений у районний ревком, якому були підпорядковані Очаківсь-

ка, Парутинська і Анчекракська волості, остаточно припинив діяльність на початку 

1921 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1935 р. Інформація використовувалась у крає-
знавчих виданнях. 

 

Протоколи засідань і накази ревкому. Накази Очаківського військового 

комісара, коменданта міста і командира морської фортеці Очаків. Протоколи 

засідань волосних ревкомів, районної земельної комісії і районного з’їзду 

КНС (листопад 1920). Доповіді та інформації про діяльність ревкому і його 

відділів. Листування про утворення відділів Очаківського ревкому, боротьбу 

зі спекуляцією, про хід виконання продрозверстки, організацію суботників, 

заснування кооперативних товариств, проведення перепису населення. 
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Волосні революційні комітети 

Волостные революционные комитеты 

25 фондів, 220 од. зб., 1919–1923 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Вознесенського  повіту :  

Братський ,  ф. Р-1466, 5 од. зб., 1920 р. 

Веселинівський ,  ф. Р-5784, 3 од. зб., 1920–1921 рр. 

Возсіятський ,  ф. Р-199, 5 од. зб., 1919–1920 рр. 

Ландауський ,  ф. Р-235, 7 од. зб., 1920 рр. 

Роштадтський ,  ф. Р-5786, 3 од. зб., 1920–1921 рр. 

Трикратський ,  ф. Р-1444, 15 од. зб., 1920–1921 рр. 

Єлисаветградського  повіту:  

Ганнівський ,  ф. Р-1562, 8 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївського  повіту :  

Варварівський ,  ф. Р-2776, 2 од. зб., 1919–1920 рр. 

Кандибинський ,  ф. Р-232, 2 од. зб., 1920 р. 

Ковалівський ,  ф. Р-239, 18 од. зб., 1920 р. 

Корениський ,  ф. Р-240, 5 од. зб., 1920 р. 

Новобузький ,  ф. Р-237, 4 од. зб., 1920–1922 рр. 

Парутинський ,  ф. Р-241, 12 од. зб., 1920 р. 

Одеського  повіту:  

Анатолівський ,  ф. Р-2210, 13 од. зб., 1920–1921 рр. 

Нечаянський ,  ф. Р-238, 28 од. зб., 1920 рр. 

Первомайського  повіту :  

Богопільський ,  ф. Р-5785, 1 од. зб., 1921 р. 

Херсонського  повіту:  

Березнегуватський ,  ф. Р-1520, 19 од. зб., 1919–1923 рр. 

Вавилівський ,  ф. Р-5696, 1 од. зб., 1922 р. 

Висунський ,  ф. Р-1537, 6 од. зб., 1919–1922 рр. 

Галаганівський ,  ф. Р-2777, 2 од. зб., 1920 р. 

Калузький ,  ф. Р-1580, 18 од. зб., 1920–1922 рр. 

Любомирівський ,  ф. Р-1898, 12 од. зб., 1922–1923 рр. 

Новосевастопольський ,  ф. Р-2072, 3 од. зб., 1922 р. 

Снігурівський ,  ф. Р-1538, 27 од. зб., 1920–1922 рр. 

Троїцько -Сафонівський ,  ф. Р-2827, 1 од. зб., 1922 р. 

 

Створювались навесні 1919 р. як тимчасові надзвичайні органи Радянської влади. 

Функціонували з перервами, передаючи свої функції волосним виконкомам. Остато-

чно ліквідовані наприкінці 1922 – на початку 1923 рр. 

Перші надходження документів – 1928 р., останні – 1987 р. Інформація використову-

валась у краєзнавчих виданнях.  

 

Постанови, накази, інструкції і циркуляри повітових і волосних ревкомів, 

повітових і волосних військових комісаріатів, Миколаївського і Одеського 

губернських, повітових і волосних виконавчих комітетів. Протоколи засідань 

волосних і сільських ревкомів і виконкомів (1921–1922), волосних продоволь-

чих комітетів (1920), волосних і сільських КНС (1921–1922), волосних з’їздів 
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працівників освіти (листопад 1920), загальних зборів жителів сіл волостей 

(1920–1922). Звіти і доповіді про роботу волревкомів і їх відділів, волосних 

виконкомів і волосних КНС (1921–1922). Зведення про економічний стан сіл 

волостей. Телеграми, відомості і листування про організацію волосних і сіль-

ських ревкомів, виконкомів і КНС, волосних земельних комісій; списки меш-

канців населених пунктів, платників податків, незаможних селян, власників 

торгово-промислових підприємств. Відомості про облік заможних госпо-

дарств, про загальну трудову повинність, хід виконання продрозверстки, дія-

льність волревкомів по втіленню політичних та економічних заходів під час 
проведення більшовиками політики “воєнного комунізму”. Відомості і листу-

вання про ліквідацію неписьменності, відкриття шкіл, курсів, бібліотек, боро-

тьбу з антисанітарним станом сіл, роботу лікувальних закладів. Документи 

про підготовку і проведення виборів до волосних і сільських Рад. 

 

Сільські революційні комітети (сільревкоми) 

Сельские революционные комитеты (сельревкомы) 

5 фондів, 16 од. зб., 1918–1922 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Вознесенського  повіту :  

Іоганестальський ,  ф. Р-2775, 4 од. зб., 1918–1922 рр. 

Катеринентальський ,  ф. Р-234, 2 од. зб., 1919–1921 рр. 

Миколаївського  повіту :  

Куцурубський ,  ф. Р-233, 6 од. зб., 1920–1921 рр. 

Первомайського  повіту :  

Семенівський ,  ф. Р-5787, 3 од. зб., 1921–1922 рр. 

Херсонського  повіту:  

Великонагартавський, ф. Р-1542, 1 од. зб., 1922 р. 

 

Утворювались за розпорядженням волосних ревкомів на початку 1920 р. як тимчасо-

ві надзвичайні органи радянської влади на місцях. Функціонували з перервами, пе-
редаючи функції обраним сільським радам. У зв’язку з виступами селян проти біль-

шовицької політики “воєнного комунізму” періодично до 1922 р. відновлювали 

свою діяльність. 

У справах є документи сільських управлінь за 1918–1919 рр. 

Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 1987 р.  

 

Протоколи засідань сільських ревкомів і сільських комітетів незаможних 

селян. Протоколи волосного з’їзду сільревкомів, КНС і комуністичних осеред-

ків Ландауської волості (листопад 1920), земельних комісій, загальних зборів 

жителів сіл. Накази, інструкції і листування про передачу земель і майна ко-

лишніх поміщицьких господарств селянам, про боротьбу із заможним селянс-
твом при проведенні більшовицької політики “воєнного комунізму”, про про-

ведення “Тижня селянина” (1920), хід виконання продрозверстки, трудової і 
гужової повинності, надання допомоги сім’ям червоноармійців, ліквідацію 

неписьменності, відкриття шкіл і бібліотек. 
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КОМ І Т ЕТИ  НЕ ЗАМОЖНИХ  СЕЛЯН  

Повітові комітети незаможних селян (КНС) 

Уездные комитеты незаможных селян (КНС) 

2 фонди, 87 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенський ,  ф. Р-677, 32 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-686, 55 од. зб., 1921–1922 р. 

 

Повітові КНС утворені 9 травня 1920 р. на підставі декрету ВУЦВК для керівництва 
волосними КНС у проведенні в життя радянських законів про наділення землею та 
інвентарем безземельних і малоземельних селян, про продрозверстку і продподаток. 

Надавали допомогу радянській владі в захисті інтересів бідноти і середнього селянс-
тва, в залученні селян до колективних господарств, у боротьбі з бандитизмом. При-

пинили діяльність у березні 1923 р. в зв’язку з ліквідацією повітів.  

 

Протоколи ІV з’їзду КНС Миколаївського повіту (1922), засідань президії і 
загальних зборів членів волосних КНС Миколаївського повіту (1922). Піврічні 
і місячні плани, звіти і доповіді про роботу повітових і волосних КНС. Листу-

вання про діяльність КНС у справі запровадження в життя закону про трудове 
землекористування, про створення сільськогосподарських артілей і комун, 

проведення культмасової роботи на селі, боротьбу з бандитизмом, відряджен-

ня членів КНС на командні курси. Матеріали перереєстрації членів КНС Воз-
несенського повіту (1920–1922).  

 

Волосні комітети незаможних селян (КНС) 

Волостные комитеты незаможных селян (КНС)  

24 фонди, 279 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенського  повіту :  

Братський ,  ф. Р-1443, 25 од. зб., 1920–1923 рр. 

Єланецький ,  ф. Р-668, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

Костянтинівський ,  ф. Р-2187, 5 од. зб., 1920–1922 рр.  

Ландауський ,  ф. Р-680, 6 од. зб., 1920–1922 рр. 

Трикратський ,  ф. Р-1564, 23 од. зб., 1920–1922 рр. 

Єлисаветградського  повіту:  

Ганнівський ,  ф. Р-1448, 23 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївського  повіту :  

Антонівський ,  ф. Р-635, 11 од. зб., 1920–1922 рр. 

Анчекракський ,  ф. Р-628, 6 од. зб., 1922–1923 рр. 

Водопійський ,  ф. Р-626, 5 од. зб., 1921–1922 рр. 

Воскресенський ,  ф. Р-638, 4 од. зб., 1920–1922 рр. 

Калинівський ,  ф. Р-183, 13 од. зб., 1920–1922 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-670, 19 од. зб., 1920–1923 рр. 

Новополтавський ,  ф. Р-621, 10 од. зб., 1922–1923 рр. 

Ольгопільський ,  ф. Р-666, 15 од. зб., 1922–1923 рр. 

Полтавський ,  ф. Р-180, 1 од. зб., 1921–1923 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-676, 20 од. зб., 1920–1922 рр. 
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Сухоєланецький ,  ф. Р-669, 2 од. зб., 1922 р. 

Одеського  повіту:  

Нечаянський ,  ф. Р-632, 22 од. зб., 1920–1922 рр. 

Херсонського  повіту:  

Березнегуватський ,  ф. Р-1494, 10 од. зб., 1920–1923 рр. 

Вавилівський ,  ф. Р-661, 4 од. зб., 1920–1922 рр. 

Висунський ,  ф. Р-1527, 8 од. зб., 1922–1923, 1928 рр.  

Маліївський ,  ф. Р-660, 20 од. зб., 1920–1923 рр.  

Обідо -Василівський ,  ф. Р-1511, 1 од. зб., 1922 р. 

Снігурівський ,  ф. Р-1540, 15 од. зб., 1921–1922 рр. 

 

Утворені на підставі декрету ВУЦВК від 9 травня 1920 р. Керували роботою сільсь-

ких КНС по зміцненню радянської влади на селі, захисту економічних і політичних 

прав незаможного селянства, по запровадженню в життя законів про землю і всіх 

заходів радянської влади.  

Припинили діяльність у березні 1923 р. з ліквідацією волостей. 

 

Протоколи волосних з’їздів КНС, засідань президій, загальних зборів чле-
нів волосних і сільських КНС. Звіти, доповіді та оповідні записки про діяль-

ність і стан волосних і сільських КНС (1921–1923). Листування про надання 

продовольчої допомоги Червоній Армії, формування з членів КНС загороджу-

вальних загонів (ф. Р-680), участь членів КНС в боротьбі з бандитизмом і де-
зертирством, про відрядження членів КНС на курси червоних командирів, на-
дання пільг членам КНС, наділення їх землею, сільськогосподарським інвен-

тарем, про одержання незаможними селянами насіннєвих позик, придбання 

сільськогосподарських машин, проведення культосвітньої роботи серед селян, 

надання допомоги голодуючим. 

Відомості про організацію і вибори КНС, організацію сільськогосподарсь-

ких трудових артілей, участь членів КНС у виконанні продрозверстки і прове-
денні продподаткових кампаній, у роботі державних установ і громадських 

організацій, про конфіскацію майна у заможних селян (куркулів). 

 

Окружні комітети незаможних селян (КНС) 

Окружные комитеты незаможных селян (КНС) 

2 фонди, 225 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-687, 210 од. зб., 1923–1930 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-2192, 15 од. зб. 1929–1930 рр. 

 

Організовані з утворенням округів у березні 1923 р. під назвою окружні комісії неза-
можних селян. Згідно з декретом ВУЦВК і РНК УСРР від 16 листопада 1925 р. КНС 

з державних установ, що мали адміністративні права, реорганізовані в громадські 
організації для сприяння соціалістичному перетворенню сільського господарства. В 

1925 р. окружні комісії перейменовані в окружні комітети незаможних селян. Були 

підпорядковані Всеукраїнському Центральному комітету незаможних селян. У зв’я-

зку з ліквідацією округів Первомайський окружний КНС припинив діяльність у чер-

вні 1930 р., Миколаївський – у жовтні 1930 р. 
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Матеріали VII (1926), VIII (1928) і ІХ (1930) окружних з’їздів комітетів 

незаможних селян Миколаївщини. Протоколи засідань президії Одеської 
губКНС (1923–1925). Протоколи пленумів і засідань президії Миколаївського 

окружного КНС. Доповіді про роботу окружних і районних КНС. Річні і квар-

тальні звіти районних КНС. Справи районних КНС (протоколи волосних і ра-
йонних з’їздів КНС, засідань президій, відомості про кількість членів КНС, 

протоколи загальних зборів тощо). Циркуляри Всеукраїнського Центрального 

комітету КНС, окружних КНС і листування про організацію комітетів у Ми-

колаївському окрузі, боротьбу з “куркульством”, кооперування незаможних 

господарств, організацію машинно-тракторних товариств і прокатних пунктів, 

проведення сільськогосподарських кампаній, надання пільг незаможному се-
лянству та допомоги неврожайним районам посівним матеріалом і грошовими 

субсидіями (1924), роботу сільських товариств взаємодопомоги. Доповіді і 
статистичні відомості про стан сільськогосподарської кооперації Миколаївсь-

кого округу (1926). Тези доповідей на І окружному з’їзді колгоспів і МТС 

(1927). Документи про кредитування сільського господарства Миколаївщини 

(1928–1929). Доповіді, звіти і листування про проведення суцільної колективі-
зації в Миколаївському окрузі і ліквідацію “куркульства” як класу (1929–

1930). Звіти окружних і районних КНС, листування про боротьбу з непись-

менністю, залучення до цієї роботи сільської інтелігенції, направлення на на-
вчання членів КНС, проведення оздоровчих кампаній серед сільського насе-
лення. Листування про шефство незаможників над флотом. Підписні листи на 
збір коштів для допомоги голодуючим у Західній Україні (1926–1927). Цирку-

ляри і листування про перебудову роботи КНС у зв’язку з перетворенням їх у 

громадські організації (1925). Акти обстеження стану і роботи районних і 
сільських КНС (1927). Матеріали про нагородження членів КНС почесними 

грамотами (1930). Особисті анкети голів районних і сільських КНС (ф. Р-687, 

1923; ф. Р-2192, 1929–1930). 

Короткі нариси з історії районних і сільських комітетів незаможних селян 

(ф. Р-687, 1928–1930).  

 

Районні комітети незаможних селян (КНС) 

Районные комитеты незаможных селян (КНС)  

10 фондів, 1169 од. зб., 1923–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Баштанський ,  ф. Р-1230, 114 од. зб., 1925–1933 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-1054, 77 од. зб., 1923–1930 рр. 

Братський ,  ф. Р-1464, 136 од. зб., 1923–1932 рр. 

Варварівський ,  ф. Р-701, 112 од. зб., 1923–1930 рр. 

Володимирівський ,  ф. Р-1226, 118 од. зб., 1924–1931 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-702, 267 од. зб., 1923–1932 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-960, 202 од. зб., 1922–1933 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-1232, 50 од. зб., 1925–1932 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-681, 6 од. зб., 1923–1924 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-1508, 86 од. зб., 1923–1930 рр. 
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Організовані в березні 1923 р. з утворенням районів і іменувались районними комі-
сіями незаможних селян. В 1925 р. перейменовані в районні комітети. Ліквідовані з 
завершенням суцільної колективізації відповідно до постанови ВУЦВК від 8 берез-
ня 1933 р. 

 

Протоколи, інструкції окружних і районних КНС. Протоколи районних 

з’їздів КНС, засідань президій районних і сільських КНС, загальних зборів 

членів сільських КНС (1925–1933). Резолюції траурних засідань з приводу 

смерті В.І. Леніна (1924). Плани, звіти і доповіді про діяльність районних і 
сільських КНС (1924–1932). Рішення зборів членів КНС і листування про збір 

коштів для надання допомоги німецькому пролетаріату (1923–1924), ленін-

градським робітникам, що постраждали від повені (ф. Р-702, Р-1508, 1924–

1925), на будівництво військових літаків (ф. Р-702, 1923–1924), для надання 

допомоги сім’ям червоноармійців; про прийом у члени КНС і залучення їх до 

сільськогосподарської кооперації, реорганізацію і вибори КНС; організацію 

сільськогосподарських артілей, товариств, комітетів взаємодопомоги, машин-

но-тракторних товариств, зокрема першої на Миколаївщині машинно-

тракторної колонії в с. Баштанка (1929), про організацію соцзмагання і удар-

ництва, залучення жінок до громадської роботи, вилучення майна у “кур-

кулів”, розподіл “куркульських” земель серед незаможного селянства, про на-
дання пільг незаможному селянству, обстеження роботи сільських КНС, шеф-

ство над військовими частинами, направлення членів КНС на навчання у вищі 
і середні навчальні заклади, ліквідацію неписьменності, відкриття клубів, хат-
читалень, розповсюдження літератури серед селянства, проведення антирелі-
гійної пропаганди, надання допомоги безпритульним дітям. 

Звернення і листи особового складу підшефного есмінця “Незаможник”  

до незаможного селянства Миколаївщини (ф. Р-1230, Р-1232, 1929–1931). Те-
леграма Г. І. Петровського незаможному селянству Миколаївщини в зв’язку з 
10-річчям КНС (ф. Р-1230, од. зб. 75 а, 1930).  

 

Сільські комітети незаможних селян (КНС) 

Сельские комитеты незаможных селян (КНС) 

55 фондів, 319 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївського  повіту :  

Анастасівський, ф. Р-271, 2 од. зб., 1922 р.  

Єфігнарський, ф. Р-683, 2 од. зб., 1920–1923 рр. 

Семено -Василівський ,  ф. Р-640, 2 од. зб., 1920–1923 рр.  

Широкобалківський, ф. Р-634, 7 од. зб., 1920–1922 рр.  

Березнегуватського  району:   

Білокриницький, ф. Р-1556, 2 од. зб., 1924–1925 рр.  

Калузький, ф. Р-1046, 21 од. зб., 1921–1926 рр.  

Нагартавський, ф. Р-1518, 2 од. зб., 1924–1925 рр.  

Оріаднівський, ф. Р-1522, 1 од. зб., 1924–1925 рр.  

Семенівський, ф. Р-1517, 4 од. зб., 1923, 1925 рр.  
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Братського  району:  

Антонопільський, ф. Р-1445, 1 од. зб., 1925 р.  

Ганнівський, ф. Р-675, 1 од. зб., 1923 р.  

Костоватський, ф. Р-1441, 5 од. зб., 1923–1925 рр.  

Кривопустоський, ф. Р-1446, 1 од. зб., 1922–1923 рр.  

Михайло -Жуківський ,  ф. Р-1560, 8 од. зб., 1923–1925 рр.  

Новокостянтинівський, ф. Р-1561, 2 од. зб., 1924–1925, 1931 рр.  

Новоолександрівський, ф. Р-1442, 5 од. зб., 1923–1924 рр.  

Сергі ївський, ф. Р-1471, 1 од. зб., 1924–1925 рр.  

Варварівського  району:  

Іоганестальський, ф. Р-678, 9 од. зб., 1920–1923 рр.  

Новобогданівський, ф. Р-1262, 1 од. зб., 1927 р.  

Новогригорівський, ф. Р-698, 3 од. зб., 1924–1932 рр.  

Трихатський, ф. Р-1260 1 од. зб., 1929 р. 

Володимирівського  району:  

Новочуднівський, ф. Р-1256, 2 од. зб., 1929 р.  

Петропавлівський, ф. Р-1251, 3 од. зб., 1927–1929 рр. 

Миколаївського  району:  

Бармашівський, ф. Р-1266, 12 од. зб., 1923–1928 рр. 

Воскресенський, ф. Р-690, 28 од. зб., 1924–1930 рр. 

Інгульський, ф. Р-1258, 2 од. зб., 1923 р. 

Лупарівський, ф. Р-630, 1 од. зб., 1930 р. 

Михайло -Ларинський ,  ф. Р-665, 3 од. зб., 1922–1924 рр. 

Новоолександрівський, ф. Р-1252, 13 од. зб., 1924–1930 рр. 

Христофорівський, ф. Р-1255, 1 од. зб., 1930 р. 

Новобузького  району:  

Майєрівський, ф. Р-1267, 10 од. зб., 1922–1932 рр. 

Миролюбівський, ф. Р-1268, 2 од. зб., 1927–1928 рр. 

Новобузький, ф. Р-671, 1 од. зб., 1920–1921, 1927–1930 рр. 

Новодмитрівський, ф. Р-674, 8 од. зб., 1922–1931 рр. 

Новополтавський, ф. Р-1254, 7 од. зб., 1923–1926 рр. 

Новосільський, ф. Р-1253, 6 од. зб., 1927–1928 рр. 

Первомайський, ф. Р-1257, 1 од. зб., 1930 р.  

Явкинський, ф. Р-684, 15 од. зб., 1917, 1924–1928 рр.  

Очаківського  району:  

Анчекракський, ф. Р-655, 9 од. зб., 1922–1932 рр. 

Іванівський, ф. Р-645, 7 од. зб., 1923–1931 рр.  

Камбурліївський, ф. Р-646, 11 од. зб., 1923–1931 рр.  

Кателинський, ф. Р-650, 7 од. зб., 1920–1931 рр.  

Козирський, ф. Р-649, 8 од. зб., 1920–1922, 1925–1931 рр.  

Подівський, ф. Р-643, 5 од. зб., 1926–1931 рр.  

Чижиківський, ф. Р-644, 5 од. зб., 1926–1930 рр.  

Полтавського  (Баштанського )  району:   

Антонівський, ф. Р-936, 3 од. зб., 1926–1929 рр.  

Баштанський, ф. Р-1265, 8 од. зб., 1923–1929 рр. 

Гороженівський, ф. Р-657, 22 од. зб., 1920, 1922, 1924–1926 рр.  

Мар ’янівський, ф. Р-1264, 8 од. зб., 1923–1927 рр.  

Новоєгорівський, ф. Р-1259, 4 од. зб., 1927–1928 рр.  

Новоіванівський, ф. Р-962, 8 од. зб., 1923–1930 рр. 

Привільнянського  району:  

Новомиколаївський, ф. Р-1261, 1 од. зб., 1924 р. 
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Снігурівського  району:  

Афанасі ївський, ф. Р-1521, 8 од. зб., 1921, 1923–1925 рр.  

Баратівський, ф. Р-1575, 5 од. зб., 1924–1925 рр.  

Великосейдеминуський, ф. Р-1529, 2 од. зб., 1921, 1923 рр.  

Обідо -Василівський ,  ф. Р-1510, 2 од. зб., 1924–1925 рр. 

 

Створені на підставі декрету ВУЦВК від 9 травня 1920 р. Були низовими, первинни-

ми організаціями бідноти і трудового селянства. Ліквідовані за постановою ВУЦВК 

від 8 березня 1933 р. з завершенням суцільної колективізації. 
 

Протоколи засідань президій і загальних зборів членів сільських КНС. 

Плани, доповіді і звіти про роботу сільських КНС. Розпорядження районних 

КНС і листування про створення фонду допомоги Червоній Армії і Флоту, 

збір коштів для надання допомоги трудящим Японії, що потерпіли від землет-
русу (1923), населенню районів, що потерпіли від неврожаю (1924–1928), ін-

валідам громадянської війни, на спорудження пам’ятника М. М. Коцюбинсь-

кому (ф. Р-671, 1927–1930); прийом у члени, чистку і перереєстрацію КНС, 

формування з незаможних селян загонів для боротьби з бандитизмом, направ-

лення робітників на роботу в села (ф. Р-643), надання пільг бідняцьким госпо-

дарствам, сільськогосподарським колективам і комунам, їх кредитування і 
постачання сільськогосподарськими машинами, створення насіннєвих фондів 

і видачу насіннєвих позик незаможним селянам, наділення їх землею, сана-
торно-курортне лікування і поліпшення побуту незаможних селян, про облік і 
вилучення надлишків продовольства у “куркулів”, закріплення за КНС нетру-

дових господарств, націоналізацію домоволодінь, святкування 10-річчя КНС 

(1930), направлення на навчання незаможних селян, проведення агітаційно-

пропагандистської роботи на селі, участь КНС у проведенні заходів по лікві-
дації неписьменності та участь жінок у роботі КНС. Відомості про хід колек-

тивізації сільського господарства, організацію сільськогосподарських колек-

тивів (комун, артілей і товариств), МТС, комітетів взаємодопомоги, участь 

членів КНС у діяльності органів радянської влади і добровільних товариств, у 

виконанні продрозверстки, проведенні сільськогосподарських і податкових 

кампаній, участь незаможних селян у комуністичних суботниках. Акти ревізії 
сільських КНС. 

ПАРТИ ЗАНСЬК І  КОМ ІС І Ї  

Миколаївська міська партизанська комісія по перевірці  
колишніх червоноармійців і червоних партизан 

Николаевская городская партизанская комиссия по проверке  
бывших красноармейцев и красных партизан 

Ф. Р-2232, 927 од. зб., 1929–1935 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

У лютому 1929 р. при Миколаївській окружній комісії по вивченню історії партії і 
революції (Істпарт) була організована комісія по виявленню колишніх червоногвар-

дійців і червоних партизанів. З 1929 р. іменувалась Миколаївською окружною комі-
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сією у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів, а з листопада 
1930 р. – комісією по роботі серед колишніх червоногвардійців і червоних партиза-
нів. На підставі постанови ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. перетворена в Миколаївсь-

ку міську партизанську комісію при міській Раді робітничих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів. Перебувала у віданні Одеської обласної партизанської комісії. 
Провадила облік колишніх червоногвардійців і червоних партизанів, контролювала 
виконання державними установами законів про пільги для колишніх партизанів, 

провадила серед них політико-виховну і культурно-освітню роботу. 

Ліквідована в липні 1935 р. на підставі постанови ВУЦВК від 23 червня 1935 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1956 р. Інформація використовувалась у крає-
знавчих виданнях. 

 

Циркуляри та інструкції Центральної партизанської комісії при ВУЦВК, 

Одеської обласної і Миколаївської міської партизанських комісій. Протоколи 

засідань організаційного бюро, партгруп, ініціативної групи, підкомісій місь-

кої партизанської комісії і старостатів, загальних зборів колишніх червоногва-
рдійців і червоних партизанів миколаївських суднобудівних заводів, суднобу-

дівного інституту, перевірочної трійки, міської комісії по переобліку колиш-

ніх червоногвардійців і червоних партизанів. Плани роботи Миколаївської 
міської партизанської комісії, старостату колишніх червоногвардійців і парти-

занів суднобудівного заводу “Наваль”, штабу по проведенню суботників. До-

повіді про діяльність Миколаївської міської партизанської комісії і староста-
тів. Договори на соціалістичне змагання між Єлисаветградською і Миколаїв-

ською міськими партизанськими комісіями. Листування про виявлення коли-

шніх червоногвардійців і червоних партизанів, відновлення їх прав, поліпшен-

ня житлово-побутових умов сімей червоних партизанів, надання їм матеріаль-

ної допомоги, про проведення зльоту колишніх червоних партизанів міст Оде-
си, Миколаєва, Херсона (1932), обстеження роботи старостатів колишніх пар-

тизанів. Особисті справи колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. 

 

Районні партизанські комісії при виконкомах Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Районные партизанские комиссии при исполкомах Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

5 фондів, 515 од. зб., 1929–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Баштанська ,  ф. Р-940, 298 од. зб., 1929–1935 рр. 

Доманівська ,  ф. Р-2248, 1 од. зб., 1933 р. 

Казанківська ,  ф. Р-1960, 25 од. зб., 1930–1935 рр. 

Новобузька ,  ф. Р-917, 163 од. зб., 1929–1935 рр. 

Снігурівська ,  ф. Р-2865, 28 од. зб., 1928–1935 рр. 

 

Утворені в 1929 р. при виконкомах районних Рад робітничих, селянських і червоно-

армійських депутатів на підставі постанови президії Миколаївського окрвиконкому 

від 10 липня 1929 р. як комісії по виявленню колишніх червоногвардійців і червоних 

партизанів. Згідно с постановою ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. перетворені в район-

ні партизанські комісії. Виконували функції, аналогічні функціям Миколаївської 



89 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

міської партизанської комісії. Перебували у віданні Одеської обласної партизанської 
комісії. Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК від 23 червня 1935 р. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1967 р. Інформація використо-

вувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи засідань і постанови Одеської обласної партизанської комісії 
(1934–1935). Протоколи засідань районних партизанських комісій. Листуван-

ня про проведення обліку колишніх червоногвардійців і червоних партизанів, 

перевірку їх участі в більшовицькому перевороті у жовтні 1917 р. і громадян-

ській війні, про проведення політико-виховної роботи серед них, надання ма-
теріальної допомоги членам сімей колишніх червоногвардійців і червоних 

партизанів. Списки, особисті справи, автобіографії колишніх червоногвардій-

ців і червоних партизанів. 

 

Старостат червоноармійців і червоних  

партизанів Миколаївського морського торговельного порту 

Старостат красноармейцев и красных партизан  

Николаевского морского торгового порта 

Ф. Р-1304, 6 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1933–1935 рр. 

Займався питаннями політико-виховної і культурно-освітньої роботи серед колиш-

ніх червоноармійців та червоних партизанів, покращання їх життя. 

 

Протоколи засідань Миколаївської міської партизанської комісії і бюро 

червоноармійців та червоних партизанів. Переписка зі старостами про залу-

чення партизанів до роботи в оборонних організаціях. Списки червоноармій-

ців та червоних партизанів. 

ВИКОНАВЧ І  КОМ І ТЕ ТИ ,  Р АДИ  І  АДМ ІН І С Т РАЦ І Ї  

Миколаївський губернський виконавчий комітет Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів (губвиконком) 

Николаевский губернский исполнительный комитет Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком) 

Ф. Р-152, 339 од. зб., 1920–1922 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Утворений 23 травня 1920 р. на І губернському з’їзді Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів. У період між губернськими з’їздами Рад був вищим 

виконавчим і розпорядчим органом державної влади в губернії. 
Здійснював радянське будівництво, проводив у життя постанови і розпорядження 

центральних органів державної влади і управління, видавав постанови, обов’язкові 
на всій території губернії. 
Повсякденну роботу губвиконкому очолювала президія, яка здійснювала керівницт-
во роботою відділів: управління, земельного, військового, юстиції, народної освіти, 

охорони здоров’я, соцзабезпечення, праці, фінансів, продовольчого, народного гос-
подарства. 
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Припинив діяльність 22 листопада 1922 р. у зв’язку з постановою ВУЦВК від 

21 жовтня 1922 р. про ліквідацію Миколаївської губернії. 
Документи надійшли на зберігання у 1925 р. У 1989 р. було розсекречено 41 од. зб. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях.  

 

Постанови, інструкції, циркуляри і протоколи засідань ВУЦВК і РНК 

УСРР. Накази і постанови губревкому, губвиконкому, губпродкому, губернсь-

кого відділу військово-продовольчого постачання та інших губернських уста-
нов. Стенограми, протоколи і резолюції ІІ і ІІІ сесій губвиконкому, IV повіто-

вого з’їзду Рад (1921), ІІ губернського з’їзду КНС (1921). Протоколи засідань 

президії і пленумів губвиконкому, повітових ревкомів і виконкомів, губернсь-

кої військової наради (1922), губернського і повітових комітетів допомоги го-

лодуючим (1922), губернської ради захисту дітей (1922), повітових продово-

льчих нарад (1920), колегії Миколаївського губернського відділу соціального 

забезпечення (1921), повітових продподаткових п’ятірок (1921–1922). Звіти і 
доповіді про діяльність губернського, повітових і волосних ревкомів і викон-

комів, їх відділів, підвідділів і комісій, губраднаргоспу, губвійськкомату, ста-
тистичного бюро, губвідділу “Всеиздата” і Миколаївського відділення Росій-

ського телеграфного агентства на Півдні (ЮГРОСТА). Накази, телеграми, зве-
дення і листування про становище на фронтах, мобілізацію на польський і 
врангелівський фронти, організацію і проведення “Тижня допомоги фронту”, 

“Тижня допомоги хворим і пораненим червоноармійцям”, організацію шпита-
лів, розквартирування військ і проведення всеобучу; про боротьбу з антира-
дянськими селянськими виступами. Матеріали про збитки, заподіяні під час 
громадянської війни. Постанови РНК УСРР, накази губвиконкому, доповіді і 
листування про соціалістичний землеустрій, розвиток сільськогосподарської 
кооперації і створення комітетів взаємодопомоги, розширення посівних площ, 

створення губернського посівного фонду, виконання продрозверстки, прове-
дення посівних і збиральних кампаній, про розподіл спеціалістів сільського 

господарства, про проведення “Тижня селянина” (1920). Зведення про стан 

урожаю на території губернії, прокатні станції і ремонтні майстерні. Звіти про 

діяльність губернського комітету допомоги голодуючим. Постанови РНК 

УСРР, накази губвиконкому і листування про організацію відділів народної 
освіти, відкриття трудових шкіл, дитячих притулків і колоній, організацію 

професійної освіти. Накази про націоналізацію книжкової торгівлі і бібліотек. 

Зведення про агітмасову роботу і розповсюдження друкованих видань по гу-

бернії (1920–1921). Доповіді і звіти про роботу відділу народної освіти і губе-
рнської ради захисту дітей. Листування про охорону заповідника 
“Ольвія” (1921), охорону архівів. Накази і постанови губревкому і губвикон-

кому про організацію органів охорони здоров’я, будівництво лікувальних за-
кладів, облік і розподіл медпрацівників, боротьбу з антисанітарією в містах і 
селах губернії. Протоколи засідань і листування про націоналізацію будівель, 

озеленення міста, будівництво житлових будинків, проведення “Тижня чисто-

ти” (1920). Доповідь комунального відділу про стан електростанції, водопро-
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воду, трамвайного господарства у Миколаєві (1920). Накази ревкомів і викон-

комів, звіти, доповідні записки губернської РСІ про обслідування установ, бо-

ротьбу зі спекуляцією, про облік продовольчих ресурсів, проведення політики 

продрозкладки. Інструкції, доповіді і листування про організацію і реорганіза-
цію апарату губернського, повітових і волосних ревкомів і виконкомів, тери-

торіально-адміністративні зміни в губернії, підготовку і проведення виборів 

до Рад, доповіді про підсумки виборчих кампаній. Телеграми, інструкції, про-

токоли засідань губревкому і губраднаргоспу про націоналізацію промисло-

вих підприємств і відбудову суднобудівних заводів, Миколаївської електрос-
танції. Доповіді і звіти про діяльність губернських відділів зовнішньої і внут-
рішньої торгівлі, листування про відбудову водного і залізничного транспор-

ту, телефонно-телеграфного зв’язку, відбудову радіостанції, електрифікацію і 
радіофікацію міст і сіл губернії. 

 

Миколаївський губернський відділ управління  

губернського виконавчого комітету Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Николаевский губернский отдел управления  

губернского исполнительного комитета Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

Ф. Р-916, 762 од. зб., 1920–1922 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований 31 січня 1920 р. за постановою губернського революційного коміте-
ту. Був відділом губревкому, а пізніше – губвиконкому. Запроваджував у життя за-
ходи по охороні революційного порядку, сприяв губревкому і губвиконкому в пере-
творенні у життя декретів і розпоряджень центральних і місцевих органів державної 
влади, займався організацією виборів і з’їздів Рад, інформував центральні і місцеві 
органи влади про стан справ у губернії. Мав підвідділи: загальний, інформаційно-

інструкторський, КНС, торговельний, примусових робіт. Припинив діяльність на 

підставі наказу губвиконкому від 13 листопада 1922 р. з ліквідацією Миколаївської 
губернії. 
У 1990 р. було розсекречено 79 од. зб. Інформація використовувалась у краєзнавчих 

виданнях. 

 

Декрети, постанови і циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Положення про губе-
рнські і повітові відділи управління, підвідділ примусових робіт, комітети не-
заможних селян, волосні економічні наради (1921), про управління трудовою 

школою (1920). Постанови і накази губревкому, губвиконкому, губвідділу 

управління про радянське будівництво і охорону революційного порядку на 
місцях, про землекористування, організацію КНС, комітетів взаємодопомоги, 

допомогу голодуючим і сім’ям червоноармійців. Протоколи засідань губкому 

КП(б)У, губвідділу управління, губвиконкому та його відділів, повітових ви-

конкомів і КНС. Протоколи засідань І, ІІ, ІІІ губернських з’їздів КНС, повіто-

вих і волосних з’їздів Рад і КНС. Звернення ІІ губернського з’їзду КНС до ро-

бітників і селян із закликом до боротьби з Врангелем (1920). Звіти і доповідні 
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записки про діяльність губревкому, губвиконкому та їх відділів, губвідділу 

управління та його підвідділів, повітових і волосних виконкомів. Телеграми, 

зведення і листування про конфіскацію рухомого і нерухомого майна у помі-
щиків і заможних селян, про землевпорядкування, організацію сільськогоспо-

дарських кооперативів, прокатних і ремонтних майстерень, створення насін-

нєвих фондів, постачання продовольством Червоної Армії і міського населен-

ня, про вступ незаможних селян до Червоної Армії і міліції, направлення їх у 

вузи і сільськогосподарські школи, про відкриття і ремонт шкіл, дитячих бу-

динків, ліквідацію неписьменності, відкриття хат-читалень і клубів, про соціа-
льне забезпечення на селі. Циркуляри, інструкції і листування про спрощення 

радянського апарату, укомплектування штатів установ, зміцнення трудової 
дисципліни, про боротьбу з бюрократизмом, проведення “Місячника по зміц-

ненню радянського апарату на селі”. Звіти і листування про хід виконання 

продрозверстки і продподатку, боротьбу з антирадянськими селянськими ви-

ступами, проведення “Тижня допомоги фронту”, про вилучення церковних 

цінностей. Інструкції, звіти і листування про організацію і проведення виборів 

до Рад, скликання з’їздів Рад і КНС. Протоколи перевиборів сільських Рад і 
загальних зборів громадян. Листування з органами міліції про охорону гро-

мадського порядку, боротьбу з бандитизмом і карною злочинністю. Огляди 

діяльності Миколаївського та Одеського губернських відділів управління 
(1922). Протоколи засідань і листування адміністративно-територіальної комі-
сії про уточнення адміністративно-територіальних границь повітів і волостей, 

статистичні і періодичні відомості про хід радянського будівництва (1920). 

Щомісячні відомості про розповсюдження друкованих видань по губернії 
(1920–1922). 

 

Виконавчі комітети повітових Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів (повітвиконкоми) 

Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов (уездисполкомы) 

3 фонди, 988 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Вознесенський, ф. Р-158, 254 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський, ф. Р-156, 732 од. зб., 1920–1924 рр. 

Первомайський, ф. Р-2259, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

 

Обрані на повітових з’їздах Рад на початку травня 1920 р. Миколаївський повітви-

конком організований 3 травня 1920 р., Вознесенський – 4 травня 1920 р. Були вико-

навчими і розпорядчими органами державної влади в повітах. Президія повітового 

виконкому керувала відділами: управління, земельним, продовольчим, фінансовим, 

народної освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та ін. 

Припинили діяльність із ліквідацією повітів відповідно до постанови ВУЦВК від 

7 березня 1923 р. 

Перше надходження документів – 1925 р., останнє – 1957 р. У 1989 р. були розсек-

речені 1 од. зб. фонду Р-156, у 1990 р. – 2 од. зб. фонду Р-2259. Інформація викорис-
товувалась у краєзнавчих виданнях.  
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Протоколи засідань президій, пленумів і сесій повітових виконкомів, їх 

відділів і комісій, повітових і волосних з’їздів Рад (1920–1922). Звіти, доповіді 
та інформації про діяльність повітових, волосних і сільських виконкомів, їх 

відділів і підвідділів. Накази, інструкції повітових і волосних ревкомів, волви-

конкомів і військкоматів про організацію допомоги фронту, хворим і поране-
ним червоноармійцям та їх сім’ям. Протоколи, звіти і листування про бороть-

бу з антирадянськими селянськими виступами, встановлення революційного 

порядку на місцях, організацію місцевих органів влади, хід виконання продро-

зверстки і продподатку. Листування про проведення місячника зміцнення ра-
дянського апарату на селі, про боротьбу з бюрократизмом, зловживанням вла-
дою, спекуляцією, самогоноварінням. Матеріали про реквізицію майна у замо-

жних селян. Статистичні відомості про економічний стан волостей і окремих 

сіл (1922). Відомості і листування про запровадження в життя нової економіч-

ної політики, про відбудову промислових підприємств, націоналізацію будин-

ків, розвиток кооперації. Постанови повітових виконкомів, земельних відділів 

і листування про здійснення заходів по землевпорядкуванню, про організацію 

КНС, їх права і пільги, про проведення посівних і збиральних кампаній, орга-
нізацію комітетів взаємодопомоги, волосних прокатних станцій, про створен-

ня комісій допомоги голодуючим і вилучення церковних цінностей. Положен-

ня про повітові комісії по освіті. Інструкції, циркуляри і листування про відо-

кремлення церкви від держави і школи від церкви, про відкриття шкіл, бібліо-

тек, клубів, ліквідацію неписьменності, налагодження роботи органів охорони 

здоров’я і соціального забезпечення. Доповіді і зведення про стан роботи во-

лосних виконкомів і сільрад. Звіти інструкторів повітвиконкомів про прове-
дення мітингів, організацію суботників, культурно-освітню роботу на селі. 
Матеріали і листування про зміни в адміністративно-територіальному поділі 
повітів і реорганізацію установ. Матеріали комісій по виявленню збитків, за-
подіяних місцевому господарству і населенню під час громадянської війни, у 

Вознесенському і Миколаївському повітах. Відомості про політичний стан у 

Первомайському повіті. Протоколи виборчих комісій і загальних зборів гро-

мадян по виборах у повітові, волосні і сільські Ради. 

 

Виконавчі комітети волосних Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

59 фондів, 4958 од. зб., 1917–1924 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Вознесенського  повіту :  

Арбузинський, ф. Р-2209, 23 од. зб., 1921–1924 рр. 

Братський, ф. Р-1463, 395 од. зб., 1919–1923 рр. 

Веселинівський, ф. Р-205, 1 од. зб., 1922 р. 

Доманівський, ф. Р-2205, 8 од. зб., 1922 р. 

Єланецький, ф. Р-194, 55 од. зб., 1920–1923 рр. 
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Костянтинівський, ф. Р-206, 32 од. зб., 1919–1923 рр. 

Ландауський, ф. Р-185, 65 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський  другий ,  ф. Р-1795, 5 од. зб., 1920–1922 рр. 

Покровський, ф. Р-210, 13 од. зб., 1919–1922 рр. 

Трикратський, ф. Р-1468, 169 од. зб., 1920–1923 рр. 

Щербанівський, ф. Р-214, 56 од. зб., 1920–1923 рр. 

Єлисаветградського  повіту:  

Ганнівський, ф. Р-1469, 171 од. зб., 1919–1923 рр.  

Казанківський, ф. Р-2762, 27 од. зб., 1919–1920 рр. 

Миколаївського  повіту :  

Антонівський, ф. Р-208, 13 од. зб., 1918–1923 рр. 

Анчекракський, ф. Р-223, 25 од. зб., 1920–1923 рр. 

Балацківський, ф. Р-220, 101 од. зб., 1920–1922 рр. 

Богоявленський, ф. Р-178, 104 од. зб., 1919–1923 рр. 

Варварівський, ф. Р-195, 135 од. зб., 1919–1923 рр. 

Великокорениський, ф. Р-224, 24 од. зб., 1920–1922 рр. 

Водопійський, ф. Р-215, 93 од. зб., 1920–1923 рр. 

Возсіятський, ф. Р-191, 134 од. зб., 1919–1923 рр. 

Воскресенський, ф. Р-211, 84 од. зб., 1920–1922 рр. 

Громоклей -Архангельський ,  ф. Р-209, 13 од. зб., 1920–1922 рр. 

Гур ’ ївський, ф. Р-179, 157 од. зб., 1920–1923 рр. 

Димівський, ф. Р-213, 141 од. зб., 1920–1923 рр. 

Єфінгарський, ф. Р-182, 33 од. зб., 1920–1924 рр. 

Інгульський, ф. Р-225, 71 од. зб., 1920–1922 рр. 

Кисляківський, ф. Р-176, 187 од. зб., 1918–1923 рр. 

Ковалівський, ф. Р-217, 174 од. зб., 1919–1922 рр. 

Куцурубо -Бейкуський ,  ф. Р-175, 22 од. зб., 1921–1922 рр. 

Новобузький, ф. Р-189, 504 од. зб., 1918–1923 рр. 

Новоодеський, ф. Р-219, 24 од. зб., 1919–1923 рр. 

Новопавлівський, ф. Р-173, 19 од. зб., 1920–1922 рр. 

Новополтавський, ф. Р-184, 54 од. зб., 1920–1924 рр. 

Олександрівський, ф. Р-216, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

Ольгопільський, ф. Р-198, 132 од. зб., 1920–1923 рр. 

Парутинський, ф. Р-227, 29 од. зб., 1920–1921 рр. 

Петрівський, ф. Р-186, 75 од. зб., 1920–1923 рр. 

Полтавський, ф. Р-228, 84 од. зб., 1920–1923 рр. 

Привільнянський, ф. Р-188, 220 од. зб., 1918–1923 рр. 

Сухоєланецький, ф. Р-197, 141 од. зб., 1919–1923 рр. 

Тернівський, ф. Р-222, 56 од. зб., 1919–1922 рр. 

Явкинський, ф. Р-181, 43 од. зб., 1921–1922 рр. 

Одеського  повіту:  

Анатолівський, ф. Р-2877, 7 од. зб., 1920–1922 рр. 

Зульцський ,  ф. Р- 200, 6 од. зб., 1919–1920 рр. 

Нечаянський ,  ф. Р-221, 233 од. зб., 1920–1923 рр. 

Херсонського  повіту:  

Бармашівський, ф. Р-212, 68 од. зб., 1920–1923 рр.  

Березнегуватський, ф. Р-1506, 199 од. зб., 1919–1923 рр. 

Вавилівський, ф. Р-1535, 40 од. зб., 1920–1923 рр. 

Висунський, ф. Р-1551, 66 од. зб., 1919–1923 рр. 

Володимирівський, ф. Р-172, 18 од. зб., 1921–1923 рр. 
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Галаганівський, ф. Р-1052, 115 од. зб., 1920–1923 рр. 

Калузький, ф. Р-1576, 30 од. зб., 1920–1924 рр. 

Любомирівський, ф. Р-1897, 14 од. зб., 1922–1923 рр. 

Маліївський, ф. Р-201, 29 од. зб., 1922–1923 рр. 

Новосевастопольський, ф. Р-1915, 16 од. зб., 1921–1923 рр. 

Обідо -Василівський ,  ф. Р-1513, 94 од. зб., 1919–1923 рр. 

Покровський, ф. Р-2058, 2 од. зб., 1920 р. 

Снігурівський ,  ф. Р-1507, 107 од. зб., 1919–1923 рр. 

 

Обирались на волосних з’їздах Рад на підставі постанови РНК УРСР від 8 лютого 

1919 р. про організацію місцевих органів Радянської влади і порядок управління. 

Були виконавчими і розпорядчими органами Радянської влади у волостях. 

Тимчасово припиняли свою діяльність у період зайняття Миколаївщини денікінсь-

кими військами (серпень 1919 – січень 1920). Повторно були обрані у квітні-травні 
1920 р. Протягом 1920–1922 рр. деякі волвиконкоми періодично передавали свої 
функції волревкомам. Припинили діяльність у 1923 р. з ліквідацією волостей. У 

справах окремих волвиконкомів є документи за 1917–1918, 1924 рр. 

Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 1969 р. Інформація використо-

вувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи волосних з’їздів Рад, засідань волвиконкомів, сільрад, волос-
них економічних та продовольчих нарад, волосних і сільських КНС, засідань 

посівних комітетів, волосних податкових комісій, загальних зборів громадян. 

Плани і звіти про діяльність волвиконкомів і їх відділів, матеріали перевибо-

рів волвиконкомів і сільських Рад, списки виборців та списки громадян, поз-
бавлених виборчих прав. Постанови волосних з’їздів Рад, волвиконкомів, 

сільвиконкомів і КНС про організацію і реорганізацію волосних економічних 

нарад, волвиконкомів, волревкомів і їх відділів, про вибори продподаткових, 

посівних і санітарних комісій і КНС. Листування про проведення продрозвер-

стки і продподаткових кампаній. Списки платників, неплатників і недоїмщи-

ків податків. Списки мешканців населених пунктів, власників торгово-

промислових підприємств, землекористувачів. Листування про розвиток това-
рообміну. Постанови, накази, інструкції волвиконкомів і волвійськкоматів. 

Листування про облік і переоблік військовозобов’язаних, проведення допри-

зовної підготовки, списки червоноармійців, колишніх офіцерів і унтер-

офіцерів царської армії. Відомості про економічний стан волостей. Постанови 

волосних з’їздів Рад, засідань волвиконкомів, сільвиконкомів, КНС і загаль-

них зборів громадян про розділ землі і закріплення земельних ділянок, органі-
зацію сільськогосподарських артілей, комун, товариств і прокатних станцій, 

відомості про голод 1921–1923 рр., проведення посівних і збиральних кампа-
ній, створення державного земельного фонду і розподіл насіннєвої позики, 

облік, зберігання та оренду сільськогосподарського інвентарю. Списки меш-

канців населених пунктів за соціально-майновими ознаками, відомості про 

організацію і кількість колективних господарств, конфіскацію майна у курку-

лів, про стан і розмір посівних площ, робочої і продуктивної худоби. Протоко-

ли і постанови волосних з’їздів учителів, зборів завідуючих хатами-читаль-
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нями і політосвітніх працівників, загальних зборів громадян про запроваджен-

ня обов’язкового навчання, функції шкільних рад і вибори батьківських комі-
тетів, ліквідацію неписьменності, позашкільну освіту і виховання дітей, про 

виділення коштів на утримання шкіл та інтернатів, проведення місячника бо-

ротьби з дитячою безпритульністю. Звіти і доповідні записки про діяльність 

волосних відділів народної освіти. Листування про відкриття та утримання 

дитячих будинків, садків і ясел, їх ремонт і забезпечення паливом. Постанови 

волвиконкомів і листування про вибори, роботу санітарних комісій і медичне 
обслуговування населення, попередження і боротьбу з епідемічними захворю-

ваннями. Інструкції про організацію і завдання волосних відділів соціального 

забезпечення. Протоколи, акти і листування про організацію страхування і 
встановлення опіки. Кошториси витрат по волосних відділах соціального за-
безпечення. Протоколи засідань житлових комісій, волосних комунальних від-

ділів про націоналізацію, денаціоналізацію і здачу в оренду домоволодінь. До-

повіді про діяльність волосних комунальних відділів. 

 

Виконавчі комітети окружних Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів (окрвиконкоми) 

Исполнительные комитеты окружных Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполкомы) 

2 фонди, 1511 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-161, 1385 од. зб., 1921–1930 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-2066, 126 од. зб., 1923–1930 рр. 

 

Миколаївський і Первомайський окрвиконкоми були обрані в квітні 1923 р. на окру-

жних з’їздах Рад відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Були вико-

навчими і розпорядчими органами Радянської влади в округах. Керували роботою 

окружних відділів і інспектур, що діяли на правах самостійних установ. 

Первомайський окрвиконком припинив діяльність у зв’язку з постановою ВУЦВК і 
РНК УСРР від 13 червня 1930 р. про розформування Первомайського округу. Мико-

лаївський окрвиконком припинив діяльність у жовтні 1930 р. відповідно до постано-

ви ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. “Про ліквідацію округів і перехід на 
двоступеневу систему управління”. 

Перше надходження документів – 1936 р., останнє – 1954 р. У 1989 р. було розсекре-
чено 29 од. зб. фонду Р-161, 16 од. зб. фонду Р-2066. Інформація використовувалась 

у краєзнавчих виданнях. 

 

Постанови, розпорядження і циркуляри ВУЦВК і РНК УСРР. Положення 

про окружні з’їзди Рад і окружні виборчі комісії по виборах до Рад. Протоко-

ли засідань, постанови Миколаївського і Первомайського окрвиконкомів, рай-

виконкомів і їх відділів. Протоколи районних безпартійних конференцій. До-

повіді, звіти і листування про відбудову і розвиток промисловості, стан і дія-

льність заводів, об’єднання підприємств місцевої промисловості в трести, про 

роботу будівельних організацій, пуск Миколаївського склозаводу, будівницт-
во рибоконсервного заводу в місті Очакові (1927), будівництво електростанції 
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в Миколаєві (1926), Бузької і Олександрівської гідроелектростанцій (1926). 

Договори про здачу в оренду націоналізованих підприємств. Доповіді і листу-

вання про відбудовчі роботи в Миколаївському морському порту і підготовку 

його експортних кампаній. Доповідні записки про участь підприємств Мико-

лаєва в будівництві Дніпрогесу (1928) і надання допомоги “Даль-

строю” (1928). Проект огляду економічного стану Миколаївського округу 

(1923), кон’юнктурні огляди за 1928–1929 рр. Доповідні записки і звіти про 

розробку місцевих природних багатств, про геологічну розвідку корисних ко-

палин (ф. Р-2066). Доповіді, звіти і листування про розвиток комунального 

господарства, електрифікацію і радіофікацію міст і сіл, організацію поштово-

телеграфного і телефонного зв’язку, про встановлення автобусного сполучен-

ня між населеними пунктами, використання водних шляхів, будівництво шо-

сейних шляхів Миколаїв – Одеса і Миколаїв – Херсон (1928), п’ятирічний 

план шляхового будівництва в Миколаївській окрузі (1925–1930). Доповіді і 
листування про стан житлової кооперації. П’ятирічний план житлового будів-

ництва в Миколаївській окрузі (1928–1933). Протоколи засідань окружних 

бюджетних комісій і фінансово-економічних секцій окрвиконкомів. Листуван-

ня про розвиток державної і кооперативної торгівлі, збільшення товарообміну 

і зниження роздрібних цін на товари. Кон’юнктурні огляди торгівлі по Мико-

лаївському округу. Звіти і листування про землевпорядкування і землекорис-
тування в округах, проведення посівних і збиральних кампаній, організацію 

меліоративних робіт і боротьбу з посухою, розведення сухостійких культур, 

про стан водного господарства, про популяризацію посівів бавовнику, кукуру-

дзи, тютюну та інших культур, про розвиток тваринництва, птахівництва і ри-

бного промислу, стан лісового господарства і проведення “Тижня лі-
су” (1925). Сільськогосподарська характеристика районів, що тяжіють до Ми-

колаївського і Одеського портів (1926). Доповіді, інформації і резолюції нарад 

працівників земельних органів про виконання заходів по перебудові сільсько-

го господарства, про розвиток сільськогосподарської кооперації, влаштування 

переселенців, організацію машинно-тракторних колон і станцій. Матеріали 

про проведення насильницької суцільної колективізації в округах (1930), дія-

льність комітетів незаможних селян, розкуркулення заможних селянських гос-
подарств. Звіти, доповіді і листування про стан і перспективи розвитку народ-

ної освіти, будівництво шкіл і дошкільних закладів, ліквідацію неписьменнос-
ті, про боротьбу з дитячою безпритульністю. Статистичні відомості про кіль-

кість учбових закладів, учителів та учнів. Звіти, доповідні записки і листуван-

ня про відкриття культосвітніх установ, охорону пам’яток архітектури та істо-

рії, в тому числі древньогрецької колонії Ольвії, про відбудову театру 

ім. А. В. Луначарського в Миколаєві (1925). Документи про діяльність прав-

ління товариства культурного зв’язку міста з селом, про закриття церков, си-

нагог, молитовних будинків, про діяльність окружних відділів охорони здоро-

в’я, стан медичного обслуговування, проведення санітарно-епідемічних захо-

дів і літніх оздоровчих кампаній серед населення, про будівництво будинків 
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відпочинку в Миколаєві та Очакові, про організацію і діяльність районних рад 

фізкультури, спортивних секцій, проведення змагань по водному та інших ви-

дах спорту. Циркуляри, звіти і листування про організацію охорони праці, но-

рмування заробітної плати, про організацію і діяльність комітету боротьби з 
безробіттям, надання допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, інвалі-
дам війни. Документи щодо політики радянської влади по національному пи-

танню у 20-ті роки ХХ ст. Статистичні відомості про національний склад на-
селення по районах Миколаївської округи. Протоколи засідань адміністратив-

но-територіальних комісій, документи про проведення нового районування 

(1923–1925) і перейменування окремих населених пунктів. 

 

Окружні адміністративні відділи окружних виконавчих  

комітетів Рад робітничих, селянських і червоноармійських  

депутатів (окрадмінвідділи) 

Окружные административные отделы окружных исполнительных  

комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(окрадминотделы)  

2 фонди, 1817 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-118, 1769 од. зб., 1920–1934 рр. 

Первомайський, ф. Р-2266, 48 од. зб., 1924–1930 рр. 

 

Утворені у відповідності з постановою ВУЦВК і РНК УСРР “Про адміністративні 
відділи губернських і окружних виконавчих комітетів” від 20 вересня 1924 р. Були 

самостійними відділами окрвиконкомів і місцевими органами НКВС УСРР. До їх 

функцій входило: запровадження в життя постанов і розпоряджень центральних і 
місцевих органів влади з питань адміністративного характеру, охорона революцій-

ного порядку і громадської безпеки, керівництво роботою органів міліції, відділів 

ЗАГСу, виконання постанов уряду в справі відокремлення церкви від держави. 

Окрадмінвідділи складались із загальної канцелярії, підвідділів міліції і розшуку, 

іноземних справ, релігійних культів, виправно-трудової інспекції. Припинили діяль-

ність у 1930 р. з ліквідацією округів. У справах є документи Миколаївського окруж-

ного відділу управління за 1923 р. До фонду приєднані документи релігійних това-
риств, що існували на території м. Миколаїв, за 1931–1934 рр. 

Перше надходження документів – 1930 р., останнє – 1957 р. У 1990 р. було розсекре-
чено 155 од. зб. фонду Р-118, у 1989 р. – 32 од. зб. фонду Р-2266. Інформація вико-

ристовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Доповіді і звіти про діяльність окружних і районних адмінвідділів. Інстру-

кції і листування про підготовку та проведення виборів до Рад і виборчі права 
громадян, протоколи районних з’їздів Рад (1923). Списки громадян, позбавле-
них виборчих прав. Листування про організацію санітарного і протипожежно-

го нагляду в містах і селах, охорону лісів. Протоколи Миколаївської адмініст-
ративно-технічної наради при окрвиконкомі (1926); листування про діяльність 

міліції, протоколи загальних зборів на підприємствах по організації робітни-

чих бригад сприяння міліції. Документи зльоту бригад сприяння міліції 
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(1930). Інструкції і листування про реєстрацію релігійних громад і їх статути. 

Доповіді, звіти і листування про роботу відділів ЗАГСу. Відомості про рух 

населення в Миколаївської окрузі за 1923–1924 рр. і про кількість населення 

по населених пунктах округу (1923). Матеріали сільськогосподарської секції 
окрплану про стан сільського господарства на Миколаївщині і проведення на-
сильницької суцільної колективізації та розкуркулення заможних господарств 

(1930). Циркуляри, листування про боротьбу із злочинністю. 

 

Миколаївська обласна Рада народних депутатів 

Николаевский областной Совет народных депутатов 

Ф. Р-992, 12021 од. зб., 1937–1941, 1943–1994 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

На початку листопада 1937 р., у зв’язку з постановою ЦВК СРСР від 22 вересня 

1937 р. про утворення Миколаївської області, був створений організаційний комітет 
Президії Верховної Ради УРСР по Миколаївській області. Після проведення виборів 

до обласної Ради у січні 1940 р. був обраний виконавчий комітет обласної Ради де-
путатів трудящих. У середині серпня 1941 р. тимчасово припинив діяльність у зв’яз-
ку з нацистською окупацією області. Відновив роботу 17 листопада 1943 р. з визво-

ленням частини території області. У 1963–1964 рр., у зв’язку з реорганізацією місце-
вих органів державної влади, були створені виконкоми обласних промислового і 
сільського Рад депутатів трудящих. У 1965 р. був обраний єдиний виконком облас-
ної Ради. З жовтня 1977 р. перейменований у виконком Миколаївської обласної Ра-
ди народних депутатів, який припиняв діяльність у квітні 1992 р. у зв’язку зі ство-

ренням Миколаївської державної адміністрації. 
Документи Миколаївської обласної Ради народних депутатів та її виконавчого комі-
тету складають об’єднаний архівний фонд.  

Миколаївська обласна Рада народних депутатів у межах своєї компетенції розгляда-
ла та вирішувала питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які 
мешкають на території області, та державних інтересів, проводила у життя рішення 

вищих органів державної влади, забезпечувала дотримання законності та порядку в 

області. 
Облвиконком виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на тери-

торії області. 
Зміни у конституційних основах держави обумовили створення з документів фонду 

Миколаївської обласної Ради нового архівного фонду. Розмежувальною датою вва-
жається дата 2 скликання обласної Ради, після проведення перших виборів до орга-
нів місцевого самоврядування на підставі законодавства незалежної України 

(червень 1994 р.). У зв’язку з цим з фонду Р-992 вилучені документи з липня 1994 р. 

по 2001 р., з них створений новий фонд № 6121. 

Перше надходження документів – 1938 р., останнє – 2005 р. У 1991 р. було розсекре-
чено 445 од. зб. Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Укази та постанови Президії Верховної Ради СРСР і УРСР, постанови і 
розпорядження Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР. Закони України. 

Укази та розпорядження Президента України. Стенограми сесій облвикон-

кому. Протоколи засідань організаційного комітету Президії Верховної Ради 

УРСР по Миколаївській області (1937–1940) і облвиконкому. Розпорядження 
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облвиконкому. Протоколи нарад обласної Ради, рішення президії обласної 
Ради, рішення Ради регіонів, розпорядження голови облради. Постанови, рі-
шення, доповіді, інформації про хід відбудови народного господарства після 

визволення області від нацистських окупантів, про розмінування області. Лис-
тування з командуючим 3-м Українським фронтом Ф. І. Толбухіним і військо-

вими частинами про надання допомоги у відбудові промисловості і сільського 

господарства. Довідки і листування про збір коштів у фонд Червоної Армії і 
створення танкової колони, про передплату воєнної позики, про надання до-

помоги сім’ям військовослужбовців та інвалідам Великої Вітчизняної війни, 

про охорону могил воїнів, які загинули в роки війни. Листування про мобілі-
зацію робочої сили на підприємства області, приймання і влаштування репат-
ріантів. Доповідні записки про економічний стан колишніх німецьких колоній 

(оп. 3, спр. 39), відомості про евакуацію польських громадян у Польщу в 1945–

1946 рр. Документи про влаштування українців, які прибули на територію об-

ласті з Польщі, про роботу військовополонених. Списки громадян, які знахо-

дились на примусових роботах у Німеччині і повернулись на батьківщину (оп. 3, 

спр. 35, 75). Відомості про хід хлібозаготівлі в області, про продовольче забез-
печення, голод 1946–1947 рр. Довідки, доповідні записки і листування про 

виконання планів розвитку народного господарства області, про роботу про-

мислових підприємств, організацій комунального господарства, розвиток тра-
нспорту і зв’язку, хід промислового і житлового будівництва, про діяльність 

торговельних і фінансових установ, підприємств побутового обслуговування 

населення. Доповіді і листування про підготовку і проведення посівних і зби-

ральних кампаній, направлення механізаторів і кваліфікованих робітників на 
освоєння цілинних земель Казахстану (1954), про будівництво Верхньоінгуле-
цької зрошувальної системи і освоєння зрошувальних земель (1955–1956). Да-
ні про урожайність сільськогосподарських культур, виконання планів заготів-

лі м’яса, молока. Рішення звужених засідань облвиконкому, листування по 

мобілізаційних питаннях, бронюванню робочої сили за народним господарст-
вом. Листування про розвиток народної освіти, культосвітню і спортивно-

масову роботу, про погіршення санітарного стану міст і сіл, медичне обслуго-

вування населення, про боротьбу з інфекційними захворюваннями, проведен-

ня дитячих оздоровчих кампаній, листування з прокуратурою області про лік-

відацію дитячої безпритульності і бездоглядності. Листування про відновлен-

ня роботи заповідника “Ольвія” (1945). Документи про нагородження ордена-
ми і медалями, Почесними грамотами передовиків народного господарства. 
Документи про підготовку і проведення виборів до Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради УРСР, до місцевих Рад. Зведені річні і статистичні звіти про 

склад депутатів, виконання наказів виборців, розгляд листів і скарг трудящих, 

звіти та інформації про роботу постійно діючих комісій при облвиконкомі. 
Документи релігійних товариств, статистичні звіти про їх діяльність на тери-

торії області, контроль за діяльністю руської православної церкви. Листуван-

ня з питань місцевої протиповітряної оборони і протипожежної охорони. До-
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кументи про адміністративно-територіальні зміни на території області. Доку-

менти референдуму СРСР (1991). 

 

Миколаївська обласна рада 

Николаевский областной совет 

Ф. 6121, 334 од. зб., 1994–2001 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Зміни у конституційних основах держави обумовили створення з документів фонду 

Миколаївської обласної Ради (Р-992) нового архівного фонду. Розмежувальною да-
тою вважається дата 2 скликання, після проведення перших виборів до органів міс-
цевого самоврядування на підставі законодавства незалежної України (червень 

1994 р.). У зв’язку з цим з фонду Р-992 виділені документи з липня 1994 р. по 

2001 р., з них створений новий фонд № 6121.  

Документи Миколаївської обласної Ради народних депутатів та її виконавчого комі-
тету складають об’єднаний архівний фонд.  

Згідно зі статтею 3 Закону України “Про формування місцевих органів влади і само-

врядування” від 28 червня 1994 року та рішення № 3 1-ї сесії облради 2-го скликан-

ня від 14 липня 1994 року “Про виконавчий комітет Миколаївської обласної Ради 

народних депутатів” засновано виконавчий комітет Миколаївської обласної Ради 

народних депутатів замість ліквідованої Миколаївської державної адміністрації. 
Миколаївська обласна Рада народних депутатів у межах своєї компетенції розглядає 
та вирішує питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які мешка-
ють на території області, та державних інтересів, проводить у життя рішення вищих 

органів державної влади, забезпечує дотримання законності та порядку в області. 
Миколаївська обласна Рада народних депутатів виражає волевиявлення народу, 

здійснюючи державну владу в особі вільно обраних депутатів. 

До складу Ради входять депутати, обрані в установленому законом порядку грома-
дянами України, які мешкають на території області. Строк повноважень Ради – 

5 років. Основною організаційно-правовою формою роботи обласної Ради є сесія, 

яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних та інших комісій. 

Виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів обирається на першої сесії 
нового скликання у складі голови виконкому, першого заступника та заступників 

голови, секретаря та членів виконкому, має право розв’язувати будь-які питання, що 

стосуються повноважень обласної Ради народних депутатів, за винятком тих, які 
розв’язуються виключно місцевим референдумом чи Радою. Основною формою ро-

боти виконкому є його засідання.  

Згідно з рішенням № 1 5-ї сесії обласної Ради 2-го скликання “Про ліквідацію вико-

навчого комітету обласної Ради народних депутатів” від 5 вересня 1995 року вико-

навчий комітет Миколаївської обласної Ради народних депутатів ліквідовано і за-
сновано Миколаївську державну адміністрацію. 

Відповідно до п.4 статті 140 Конституції України, прийнятою 28 червня 1996 року, 

Миколаївська обласна Рада народних депутатів стала іменуватися Миколаївською 

обласною радою. 

 

 Укази та постанови Президії Верховної Ради України, постанови і розпо-

рядження Кабінету Міністрів України. Закони України. Укази та розпоря-

дження Президента України. Протоколи, рішення та стенограми сесій, розпо-

рядження голови облради, протоколи про роботу комісій ради: з питань охо-

рони навколишнього середовища та раціонального природокористування, з 
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питань поновлення прав реабілітованих, з питань екології, гуманітарної полі-
тики, освіти, молоді та духовності тощо, галузевих нарад, нарад з головами 

районних і міських рад, з начальниками управлінь, головами комітетів і заві-
дувачами відділами облвиконкому, протоколи засідань виконкому, засідань 

комісій виконкому. Кошториси витрат, штатні розписи, звіти з фінансово-

господарської діяльності. Документи про проведення виборів на місце вибу-

лих депутатів обласної Ради (2001). Документи профспілкового комітету. 

   

Виконавчий комітет Миколаївської міської  
Ради народних депутатів 

Исполнительный комитет Николаевского городского  

Совета народных депутатов 

Ф. Р-8, 5542 од. зб., 1920–1939, 1944–1989 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

У квітні 1920 р. була обрана Миколаївська міська Рада робітничих, селянських і чер-

воноармійських депутатів. 3 грудня 1939 р. іменувалась виконкомом міської Ради 

депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – виконкомом міської Ради народних депута-
тів. Виконувала адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції в місті. 
Перше надходження документів – 1945 р., останнє – 2005 р. У 1991 р. було розсекре-
чено 153 од. зб. Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи сесій, пленумів, нарад, засідань президії, секцій міськради. По-

станови і розпорядження міськвиконкому, стенограми сесій міськради. Плани, 

звіти про роботу президії і секцій міськради, постійних комісій міськвиконко-

му. Бюджети, штатні розписи, кошториси видатків. Листування про боротьбу 

з дитячою безпритульністю (1921–1922); про хід насильницької хлібозаготів-

лі, колективізації (1930–1931), постачання міста продуктами харчування, відо-

мості про голод 1932–1933 рр. (оп. 1, спр. 304, 305, 317), проведення розкур-

кулення (оп. 1, спр. 227, 244, 615), характеристика радгоспів Миколаївської 
приміської зони (1932, оп. 1, спр. 351). Статистичні звіти і листування про ор-

ганізаційно-масову роботу Рад, підготовку і проведення виборів у Ради, поно-

влення і позбавлення виборчих прав. Протоколи засідань міської виборчої ко-

місії. Звіти депутатів перед виборцями і накази виборців. Протоколи загаль-

них зборів робітників і службовців по висуванню депутатів до Рад. Списки, 

особисті картки і анкети депутатів Миколаївської міськради. Постанови, до-

повідні записки та листування про роботу промисловості, транспорту, стан 

міського комунального господарства, народну освіту, культурно-масову робо-

ту, медичне обслуговування населення; коротка економічна характеристика м. 

Миколаєва (1958, оп. 4, спр. 51), список пам’яток матеріальної культури 

(1935, оп. 1, спр. 699). Листування про закриття церков у 30-ті роки ХХ ст., 
списки членів релігійних общин (1930), реєстраційні картки служителів релі-
гійних культів (1924–1936). Матеріали зборів жінок-делегаток Миколаєва 
(1927), виробничі характеристики жінок-активісток, про роботу серед жінок. 
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Матеріали перепису м. Миколаєва і сільської місцевості міськради (1933), 

списки допризовників і військовозобов’язаних по підприємствах м. Миколає-
ва (1936), про боротьбу з інфекційними захворюваннями, зі злочинністю. 

 

Виконавчі комітети районних  

Рад народних депутатів м. Миколаєва (райвиконкоми) 

Исполнительные комитеты районных  

Советов народных депутатов г. Николаева (райисполкомы) 

4 фонди, 7758 од. зб., 1944–1948, 1951–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заводський, ф. Р-3677, 1757 од. зб., 1944–1948, 1951–1989 рр. 

Корабельний, ф. Р-5691, 941 од. зб., 1974–1989 рр. 

Ленінський, ф. Р-3421, 2117 од. зб., 1946–1948, 1951–1989 рр. 

Центральний, ф. Р-3229, 2943 од. зб., 1944–1948, 1951–1989 рр. 

 

Утворені: Заводський, Сталінський, Центральний у грудні 1939 р. Називались вико-

навчими комітетами районних Рад депутатів трудящих м. Миколаєва, з жовтня 

1977 – народних депутатів м. Миколаєва. Відновили діяльність у 1944 р. Згідно з 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1948 р. були ліквідовані, відно-

вили діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 25 

серпня 1951 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 листопада 1961 р. Ста-
лінський райвиконком був перейменований на Ленінський. 

Корабельний райвиконком м. Миколаєва був створений у лютому 1974 р. на підставі 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1973 р. 

Виконували адміністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території району 

міста. 
Р-3677, Р-3421, Р-3229 – перші надходження документів – 1970-ті рр., Р-5691 –  

1980-ті рр., останні – 2000-ні рр. У 1991 р. було розсекречено 6 од. зб. фонду Р-3677, 

17 од. зб. фонду Р-3421, 22 од. зб. фонду Р-3229. 

 

Протоколи сесій та засідань, рішення, розпорядження райвиконкомів. Ак-

ти втрат, журнали обліку збитків, нанесених нацистськими окупантами, спис-
ки громадян, вигнаних на примусові роботи до Німеччини, по Заводському 

району (1944, оп. 1, спр. 5, 6, 7). Річні звіти про роботу райвиконкомів; листу-

вання з облвиконкомом і Миколаївським міськвиконкомом по організаційних, 

житлово-побутових питаннях, інформації про виконання планів житлового і 
соціально-культурного будівництва, благоустрою районів міста, охорони пра-
ці, санітарно-оздоровчих заходів. Довідки про роботу промислових підпри-

ємств; рішення, листування про діяльність навчальних закладів, охорони здо-

ров’я, розвиток комунального господарства районів та міськвиконкому. Дові-
дки, інформації облвиконкому про стан злочинності в районах міста, боротьбу 

з пияцтвом та хуліганством, наркоманією серед неповнолітніх. Матеріали про 

нагородження орденами і медалями, протоколи засідань опікунської ради, ві-
домості про роботу громадських організацій, документи місцевого комітету 

профспілок. Матеріали по виборах у місцеві ради, списки депутатів, накази 

виборців і звіти про їх виконання, про роботу постійних комісій райрад та де-
путатських груп. Бюджети, штатні розписи, кошториси видатків. 
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Виконавчі комітети міських  

Рад народних депутатів (міськвиконкоми) 

Исполнительные комитеты городских  

Советов народных депутатов (горисполкомы) 

7 фондів, 3832 од. зб., 1920–1923, 1929–1931, 1944–1989 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Вознесенський, ф. Р-2915, 815 од. зб., 1944–1965, 1967–1989 рр. 

Жовтневий, ф. Р-4138, 239 од. зб., 1961–1973 рр. 

Новобузький, ф. Р-5856, 322 од. зб., 1961–1989 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5929, 130 од. зб., 1976–1989 рр. 

Очаківський, ф. Р-169, 785 од. зб., 1920–1924, 1944–1983 рр. 

Первомайський, ф. Р-3026, 1071 од. зб., 1929–1931, 1944–1980 рр. 

Снігурівський, ф. Р-3648, 470 од. зб., 1961–1983 рр. 

 

Виконком Первомайської міської Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів був створений у 1919 р. на об’єднаному засіданні виконкомів Рад Богопо-

ля, Голти та Ольвіополя. Виконавчий комітет Очаківської міської Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів почав свою діяльність у травні 1920 р. 

після проведення виборів до Рад. Припинив роботу в серпні 1920 р. у зв’язку з пере-
дачею функцій ревкому. Відновив роботу на початку 1921 р. Виконком Вознесенсь-

кої міської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів був створе-
ний на початку 1922 р. З грудня 1939 р. почали називатись виконкомами міських 

Рад депутатів трудящих. Виконавчі комітети Жовтневої, Новобузької, Снігурівської 
міських Рад депутатів трудящих були створені в 1961 р., а Новоодеської – у 1976 р. 

З жовтня 1977 р. – виконкоми міських Рад народних депутатів. Виконком Жовтневої 
міської Ради депутатів трудящих у грудні 1973 р. припинив свою діяльність у зв’яз-
ку з включенням м. Жовтневого в межі м. Миколаєва. 
Здійснювали функції управління і адміністративно-господарського керівництва. 
Перше надходження документів – 1929 р., останнє – 2006 р. У 1991 р. було розсекре-
чено 40 од. зб. фонду Р-3026. 

 

Протоколи сесій, засідань виконкомів міськрад, президій і секцій, рішення 

і розпорядження. Листування про націоналізацію і денаціоналізацію домово-

лодінь і нерухомого майна по м. Очакову (1922), відбудову промислових і ко-

мунальних підприємств, організацію поштово-телеграфного зв’язку, благоуст-
рій і електрифікацію м. Очакова на початку 20-х років ХХ ст. Листування про 

боротьбу з голодом (1922), створення робітничо-селянських кооперативів, 

збір коштів для надання допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, спи-

ски торгово-промислових підприємств, торговців, мешканців по м. Очакову 

(1920–1922). Про закриття синагоги в м. Первомайську (оп. 5, спр. 1, 1929–

1931). Акти і листування про втрати, нанесені народному господарству міст 
Очакова і Первомайська (1944). Матеріали на громадян, закатованих, розстрі-
ляних та вигнаних до Німеччини, по м. Вознесенську (оп. 1, спр. 2). Матеріали 

про будівництво і благоустрій міст, розвиток промисловості, народної освіти, 

охорони здоров’я і культури. Короткі економічні характеристики міст Перво-

майська (оп. 2, спр. 11–1954) та Снігурівки (оп. 1, спр. 134–1966). Звіти, пере-
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писка та інші матеріали про діяльність міськвиконкомів, громадських органі-
зацій, релігійних установ. Списки репатріантів, переселенців із Західної Укра-
їни по м. Первомайську (оп. 1, спр. 42, 1945; оп. 1, спр. 209, 1951). Відомості 
про нагородження орденами і медалями. Матеріали про боротьбу зі злочинні-
стю, інфекційними захворюваннями. Відомості по виборах депутатів, списки 

депутатів міськрад, звіти депутатів про виконану роботу, про роботу депутат-
ських груп. Матеріали про роботу постійних комісій міськрад. Штатні розпи-

си, кошториси видатків, документи місцевих комітетів профспілок. 

 

Виконавчі комітети районних  

Рад народних депутатів (райвиконкоми) 

Исполнительные комитеты районных  

Советов народных депутатов (райисполкомы) 

26 фондів, 27159 од. зб., 1921–1935, 1939–1941, 1944–1992 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Арбузинський, ф. Р-1587, 593 од. зб., 1939–1941, 1944–1962, 1967–1980 рр. 

Баштанський, ф. Р- 939, 825 од. зб., 1926–1930, 1944–1976 рр. 

Березанський, ф. Р-2805, 1035 од. зб., 1923–1925, 1944–1962, 1966–1984 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-1053, 1904 од. зб., 1923–1931, 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Братський, ф. Р-1426, 1772 од. зб., 1922–1929, 1944–1992 рр. 

Веселинівський, ф. Р-2807, 1451 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Вознесенський, ф. Р-2907, 988 од. зб., 1944–1989 рр. 

Володимирівський, ф. Р-1213, 480 од. зб., 1922–1931, 1944–1958 рр. 

Врадіївський, ф. Р-2228, 937 од. зб., 1928–1930, 1944–1962, 1967–1991 рр. 

Доманівський, ф. Р-4591, 1156 од. зб., 1941, 1944–1992 рр. 

Єланецький, ф. Р-1222, 809 од. зб., 1927–1930, 1944–1962, 1965–1983 рр. 

Жовтневий, ф. Р-162, 1741 од. зб., 1923–1930, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Казанківський, ф. Р-4000, 1257 од. зб., 1930–1931, 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Костянтинівський, ф. Р-2199, 201 од. зб., 1923–1927 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-2818, 880 од. зб., 1944–1962, 1965–1987 рр. 

Ландауський, ф. Р-165, 9 од. зб., 1925–1926 рр. 

Лисогірський, ф. Р-2203, 198 од. зб., 1923–1927, 1944–1959 рр. 

Миколаївський, ф. Р-163, 2150 од. зб., 1921–1930, 1944–1989 рр. 

Мостівський, ф. Р-2808, 150 од. зб., 1947–1959 рр. 

Новобузький, ф. Р-167, 2634 од. зб., 1921–1935, 1944–1989 рр. 

Новоодеський, ф. Р-3693, 924 од. зб., 1944–1989 рр. 

Очаківський, ф. Р-923, 1459 од. зб., 1924–1925, 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Первомайський, ф. Р-3390, 1158 од. зб., 1944–1980 рр. 

Привільнянський, ф. Р-166, 545 од. зб., 1923–1926, 1946–1959 рр. 

Снігурівський, ф. Р-1554, 1676 од. зб., 1921–1931, 1944–1982 рр. 

Широколанівський, ф. Р-4060, 227 од. зб., 1945–1957 рр. 

 

Обирались на районних з’їздах Рад відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня  

1923 р. як виконкоми районних робітничих, селянських і червоноармійських депута-
тів. Ландауський райвиконком був утворений у квітні 1925 р. Єланецький і Полтав-

ський (Баштанський) – у вересні 1926 р. У період між з’їздами були вищими органа-
ми державної влади на території району і здійснювали керівництво господарським і 
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культурним будівництвом. З грудня 1939 р. райвиконкоми обирались на сесіях Рад і 
іменувались виконавчими комітетами районних Рад депутатів трудящих, з жовтня 

1977 р. перейменовані у виконавчі комітети районних Рад народних депутатів. В 

адміністративно-територіальному поділі Миколаївщини сталися такі зміни: у 1927 р. 

були ліквідовані Костянтинівський і Ландауський виконкоми; 1957 р. – Широкола-
нівський; 1959 р. – Володимирівський, Лисогірський, Мостівський і Привільнянсь-

кий виконкоми. У фондах окремих райвиконкомів є документи волвиконкомів за 
1921–1923 рр. 

Перші надходження документів – 1926 р., останні – 2006 р. У 1989, 1991 рр. було 

розсекречено 31 од. зб. фонду Р-1587, 21 од. зб. фонду Р-939, 24 од. зб. фонду  

Р-2805, 58 од. зб. фонду Р-1053, 47 од. зб. фонду Р-1426, 55 од. зб. фонду Р-2807, 

53 од. зб. фонду Р-2907, 31 од. зб. фонду Р-2228, 41 од. зб. фонду Р-4591, 10 од. зб. 

фонду Р-1222, 24 од. зб. фонду Р-4000, 71 од. зб. фонду Р-2818, 9 од. зб. фонду  

Р-2808, 62 од. зб. фонду Р-163, 66 од. зб. фонду Р-162, 48 од. зб. фонду Р-167, 14 од. 

зб. фонду Р-3693, 59 од. зб. фонду Р-923, 58 од. зб. фонду Р-3390, 46 од. зб. фонду  

Р-1554, 9 од. зб. фонду Р-4060. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи районних з’їздів Рад, сесій районних Рад, засідань райвикон-

комів і виконкомів сільрад, виборчих комісій, сільських товариств взаємодо-

помоги, загальних зборів членів КНС, сільгоспартілей. Розпорядження райви-

конкомів. Плани роботи, звіти, доповіді і доповідні записки про діяльність 

райвиконкомів і їх відділів, сільрад, КНС, сільських товариств взаємодопомо-

ги, постійних комісій Рад. Розпорядження і листування про допомогу Черво-

ній Армії і громадянам, що потерпіли від інтервенції, докуиенти про прохо-

дження військової служби (1923–1930), відокремлення церкви від держави, 

боротьбу з бюрократизмом, хабарництвом і самогоноварінням, чистку держ-

апарату, охорону громадського порядку, відновлення і розвиток сільського 

господарства після громадянської і Другої світової війни; про організацію і 
діяльність колективних господарств, МТС, сільських товариств взаємодопо-

моги, їх статути. Документи про хід насильницької колективізації, розкурку-

лення, описи майна куркулів, списки громадян, позбавлених виборчих прав, 

проведення посівних, збиральних і хлібозаготівельних кампаній, голод 1932–

1933 рр. (ф. Р-167, оп. 1, спр. 1607). Відомості про кількість землі і посівів у 

колгоспах (1928–1932), про економічний стан районів. Листування і відомості 
про розвиток промисловості, сільськогосподарське, житлове, шкільне та шля-

хове будівництво, стан комунального господарства районів, благоустрій насе-
лених пунктів, запровадження протипожежних заходів. Доповіді і листування 

про здійснення загального навчання, ліквідацію неписьменності, діяльність 

органів народної освіти і роботу учбових закладів, розвиток культури і охорону 

здоров’я. Посімейно-майнові списки мешканців населених пунктів, списки 

платників, неплатників і недоїмників по податках, списки тих, хто одержав 

позику (1923–1930). Акти про втрати, нанесені народному господарству наци-

стськими окупантами, матеріали на громадян закатованих, розстріляних та 
вигнаних на примусові роботи до Німеччини, акти і схеми про розміновування 
в районах. Листування і відомості про розселення і трудоустрій переселенців 
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у колгоспах і радгоспах, про кількість населення в районах. Документи про 

адміністративно-територіальні зміни. Відомості про підготовку і проведення 

виборів у районні Ради, накази виборців і звіти депутатів перед виборцями, 

списки депутатів. Документи про нагородження орденами і медалями, стан 

цивільної оборони в районах, боротьбу з інфекційними хворобами, злочинніс-
тю. Листування з облвиконкомом і обласним відділом охорони здоров’я про 

стан дитячої смертності, про релігійну обстановку в районах. Документи міс-
цевих комітетів профспілок, штатні розписи, кошториси видатків.   

 

Виконавчі комітети сільських та селищних  

Рад народних депутатів 

Исполнительные комитеты сельских и поселковых  

Советов народных депутатов 

447 фондів, 99099 од. зб., 1917–1937, 1944–1996 рр.  

Описи. Укр., рос., нім. мови. 

Вознесенського  повіту :  

Болгарська, ф. Р-138, 17 од. зб., 1921–1922 рр. 

Вормська, ф. Р-297, 16 од. зб., 1921–1922 рр. 

Михайлівська, ф. Р-289, 28 од. зб., 1919–1922 рр. 

Мюнхенська, ф. Р-283, 3 од. зб., 1922–1923 рр. 

Натягайлівська, ф. Р-291, 3 од. зб., 1922–1923 рр. 

Єлисаветградського  повіту:  

Широко -Роздольська, ф. Р-1437, 1 од. зб., 1923 р. 

Миколаївського  повіту :  

Богданівська, ф. Р-1214, 4 од. зб., 1922–1923 рр. 

Ганнівська  друга ,  ф. Р-272, 6 од. зб., 1920–1923 рр. 

Делакурівська ,  ф. Р-293, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 

Онуфріївська ,  ф. Р-282, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

Семено -Василівська ,  ф. Р-135, 14 од. зб., 1920–1923 рр. 

Чижиківська, ф. Р-298, 3 од. зб., 1920–1921 рр. 

Штейнгутська, ф. Р-278, 3 од. зб., 1922–1923 рр. 

Одеського  повіту:  

Михайлівська, ф. Р-3044, 2 од. зб., 1920–1921 рр. 

Херсонського  повіту:  

Великонагартавська, ф. Р-1541, 17 од. зб., 1919–1922 рр. 

Івано -Леутська ,  ф. Р-1495, 9 од. зб., 1922 р. 

Костомарівська, ф. Р-1502, 2 од. зб., 1918, 1922 рр. 

Новосергі ївська, ф. Р-151, 4 од. зб., 1921–1922 рр. 

Юр ’ ївська, ф. Р-1488, 6 од. зб., 1920–1922 рр. 

Арбузинського  району:  

Агрономійська, ф. Р-5881, 130 од. зб., 1974–1984 рр. 

Арбузинська, ф. Р-2202, 413 од. зб., 1924–1926, 1953–1987 рр. 

Арбузинська  перша ,  ф. Р-3724, 25 од. зб., 1944–1954 рр. 

Арбузинська  друга ,  ф. Р-3723, 12 од. зб., 1944–1954 рр. 

Благодатненська, ф. Р-2200, 557 од. зб., 1921–1926, 1945–1989 рр. 

Воєводська, ф. Р-3053, 413 од. зб., 1945–1981 рр. 

Іванівська, ф. Р-3050, 149 од. зб., 1944–1955, 1963–1965, 1981–1989 рр. 
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Костянтинівська, ф. Р-3226, 517 од. зб., 1926, 1944–1989 рр. 

Костянтинівська  друга ,  ф. Р-3225, 67 од. зб., 1944–1954 рр. 

Любоіванівська, ф. Р-2160, 283 од. зб., 1921–1924, 1944–1975 рр. 

Новокрасненська, ф. Р-3055, 318 од. зб., 1945–1983 рр. 

Новоселівська, ф. Р-3051, 358 од. зб., 1946–1984 рр. 

Полянська, ф. Р-3052, 70 од. зб., 1945–1959 рр. 

Рябоконівська, ф. Р-3049, 197 од. зб., 1944–1974 рр. 

Садівська, ф. Р-3054, 341 од. зб., 1945–1989 рр. 

Семенівська, ф. Р-3210, 396 од. зб., 1944–1989 рр. 

Баштанського  району:  

Антонівська, ф. Р-935, 128 од. зб., 1924–1931 рр. 

Баштанська, ф. Р-934, 364 од. зб., 1923–1929, 1944–1976 рр. 

Добринська, ф. Р-914, 346 од. зб., 1924–1926, 1944–1976 рр. 

Єрмолівська, ф. Р-929, 260 од. зб., 1926–1931, 1944–1976 рр. 

Інгульська, ф. Р-937, 515 од. зб., 1921–1929, 1944–1977 рр. 

Кашперо -Миколаївська ,  ф. Р-3246, 415 од. зб., 1944–1976 рр. 

Костичівська, ф. Р-3247, 383 од. зб., 1944–1977 рр. 

Ленінська, ф. Р-1229, 444 од. зб., 1928–1930, 1944–1976 рр. 

Лоцкинська, ф. Р-3506, 426 од. зб., 1923–1931, 1944–1976 рр. 

Мар ’ ївська, ф. Р-3507, 225 од. зб., 1944–1976 рр. 

Мар ’янівська, ф. Р-910, 225 од. зб., 1921–1930, 1944–1958 рр. 

Новогеоргіївська, ф. Р-3504, 26 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новоєгорівська, ф. Р-1271, 80 од. зб., 1926–1929, 1944–1954 рр. 

Новоіванівська, ф. Р-1221, 379 од. зб., 1921–1929, 1944–1976 рр. 

Новопавлівська, до 1963 р. – Тарасівська  ф. Р-3823, 222 од. зб., 1944–1975 рр. 

Новопавлівська, ф. Р-4136, 66 од. зб., 1940, 1944–1954 рр. 

Новосергі ївська, ф. Р-3822, 31 од. зб., 1952–1958, 1976–1977 рр. 

Пісківська, ф. Р-1219, 275 од. зб., 1924–1930, 1944–1976 рр. 

Плющівська, ф. Р-300, 347 од. зб., 1922–1927, 1944–1976 рр. 

Привільнянська, ф. Р-3245, 341 од. зб.,1944–1976 рр. 

Христофорівська, ф. Р-906, 456 од. зб., 1920–1929, 1944–1976 рр. 

Явкинська, ф. Р-1238, 419 од. зб., 1922–1930, 1944–1976 р. 

Березанського  району:  

Адамівська, ф. Р-3228, 41 од. зб., 1944–1954 рр. 

Анатолівська, ф. Р-4233, 255 од. зб., 1947–1986 рр. 

Андрієво -Зоринська ,  ф. Р-4703, 58 од. зб., 1944–1958 рр. 

Березанська ,  ф. Р-3227, 295 од. зб., 1944–1981 рр. 

Бессарабська, ф. Р-4524, 62 од. зб., 1944–1963 рр. 

Благодатненська, ф. Р-4016, 38 од. зб., 1944–1954 рр. 

Василівська, ф. Р-4018, 301 од. зб., 1944–1983 рр. 

Данилівська, ф. Р-4235, 302 од. зб., 1944–1986 рр. 

Дмитрівська, ф. Р-2132, 263 од. зб., 1923–1925, 1945–1986 рр. 

Кимівська, ф. Р-4702, 196 од. зб., 1958–1986 рр. 

Коблівська, ф. Р-4704, 255 од. зб., 1944–1986 рр. 

Лиманівська, ф. Р-4523, 240 од. зб., 1944–1986 рр. 

Малахівська, ф. Р-2116, 46 од. зб., 1919–1920, 1924–1925, 1944–1954 рр. 

Матіясівська, ф. Р-5247, 218 од. зб., 1944–1986 рр. 

Михайлівська, ф. Р-4017, 31 од. зб., 1944–1954 рр. 

Прогресівська, ф. Р-3308, 35 од. зб., 1944–1954 рр. 

Рибаківська, ф. Р-4234, 329 од. зб., 1938–1986 рр. 
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Ташинська, ф. Р-3307, 349 од. зб., 1944–1986 рр. 

Тузлівська, ф. Р-3657, 265 од. зб., 1946–1986 рр. 

Березнегуватського  району:  

Березнегуватська, ф. Р-1480, 602 од. зб., 1919–1929, 1944–1989 рр. 

Білокриницька, ф. Р-1485, 534 од. зб., 1923–1930, 1945–1989 рр. 

Висунська, ф. Р-1500, 620 од. зб., 1921–1930, 1944–1989 рр. 

Добринська, ф. Р-3740, 50 од. зб., 1946–1954 рр. 

Кавказька, ф. Р-4331, 45 од. зб., 1940–1954 рр. 

Калинівська, ф. Р-3970, 80 од. зб., 1944–1958 рр. 

Калузька, ф. Р-1504, 517 од. зб., 1921–1927, 1944–1989 рр. 

Лепетиська, ф. Р-1489, 381 од. зб., 1921–1922, 1944–1989 рр. 

Любомирівська, ф. Р-1547, 495 од. зб., 1923–1926, 1944–1989 рр. 

Маліївська, ф. Р-4332, 243 од. зб., 1944–1972 рр. 

Мурахівська, ф. Р-1505, 498 од. зб., 1920–1930, 1944–1989 рр. 

Нагартавська, ф. Р-1501, 91 од. зб., 1922–1925, 1930, 1944–1966 рр. 

Новоочаківська, ф. Р-2828, 354 од. зб., 1917–1921, 1944–1989 рр. 

Новосевастопольська, ф. Р-3765, 291 од. зб., 1944–1974 рр. 

Новоукраїнська, ф. Р-3766, 276 од. зб., 1958–1989 рр. 

Озерівська, ф. Р-3467, 98 од. зб., 1944–1960 рр. 

Оріандівська, ф. Р-1545, 30 од. зб., 1923–1926 рр. 

Пришибська, ф. Р-1475, 99 од. зб., 1923–1926, 1944–1954 рр. 

Романівська, ф. Р-1913, 55 од. зб., 1922–1925, 1944–1953 рр. 

Семенівська, ф. Р-1491, 23 од. зб., 1924–1926 рр. 

Сергі ївська, ф. Р-2732, 371 од. зб., 1921, 1944–1989 рр. 

Федорівська, ф. Р-3468, 60 од. зб., 1944–1954 рр. 

Братського  району:  

Антонопільська, ф. Р-1470, 162 од. зб., 1924–1928, 1944–1954 рр. 

Братська, ф. Р-1410, 519 од. зб., 1923, 1944–1982 рр. 

Вікторівська, ф. Р-1422, 63 од. зб., 1923–1924, 1945–1959 рр. 

Ганнівська, ф. Р-1435, 489 од. зб., 1923–1925, 1944–1989 рр. 

Григорівська, ф. Р-4443, 273 од. зб., 1944–1957, 1964–1976 рр. 

Кам ’яно -Костуватська ,  ф. Р-1428, 315 од. зб., 1922–1927, 1944–1976 рр. 

Костуватська, ф. Р-1439, 377 од. зб., 1923–1925, 1944–1989 рр. 

Кривопустоська, ф. Р-1438, 396 од. зб., 1922–1925, 1944–1976 рр. 

Миколаївська, ф. Р-4165, 123 од. зб., 1957–1976 рр. 

Микольська, ф. Р-1451, 49 од. зб., 1924–1925, 1944–1954 рр. 

Миролюбівська, ф. Р-6092, 61 од. зб., 1981–1989 рр. 

Михайло -Жуківська ,  ф. Р-1447, 203 од. зб., 1923–1926, 1944–1963 рр. 

Мостівська, ф. Р-4621, 19 од. зб., 1955–1959 рр. 

Надеждівська, ф. Р-4708, 102 од. зб., 1944–1959 рр. 

Новокостянтинівська, ф. Р-4709, 297 од. зб., 1944–1976 рр. 

Новомар ’ ївська ,  ф. Р-3971, 295 од. зб., 1944–1976 рр. 

Новоолександрівська, ф. Р-1440, 348 од. зб., 1924, 1944–1976 рр. 

Озеринівська, ф. Р-1563, 30 од. зб., 1923–1926 рр. 

Сергі ївська, ф. Р-1455, 423 од. зб., 1923, 1944–1989 рр. 

Шевченківська, ф. Р-4521, 193 од. зб., 1960–1976 рр. 

Юр ’ ївська ,  ф. Р-4164, 69 од. зб., 1947–1959 рр. 

Веселинівського  району:  

Веселинівська, ф. Р-3509, 508 од. зб., 1944–1988 рр. 

Зеленівська, ф. Р-6106, 35 од. зб., 1986–1989 рр. 
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Катеринівська, ф. Р-264, 397 од. зб., 1920–1924, 1944–1988 рр. 

Колосівська, ф. Р-4767, 75 од. зб., 1952, 1957–1965 рр. 

Кубряцька, ф. Р-3773, 377 од. зб., 1954–1989 рр. 

Кудрявцівська, ф. Р-3511, 507 од. зб., 1946–1989 рр. 

Луб’янська, ф. Р-4851, 422 од. зб., 1944–1987 рр. 

Миколаївська, ф. Р-3985, 458 од. зб., 1944–1988 рр. 

Нововоскресенська, ф. Р-3774, 115 од. зб., 1944–1959 рр. 

Новосвітлівська, ф. Р-276, 640 од. зб., 1922, 1925–1930, 1945–1989 рр. 

Піщанобрідська, ф. Р-5235, 60 од. зб., 1947–1959 рр. 

Подільська, ф. Р-3986, 454 од. зб., 1944–1989 рр. 

Покровська, ф. Р-4308, 501 од. зб., 1944–1989 рр. 

Порічанська, ф. Р-295, 512 од. зб., 1921–1923, 1944–1986 рр. 

Ставківська, ф. Р-262, 753 од. зб., 1920–1922, 1925–1931, 1944–1986 рр. 

Старопокровська, ф. Р-4309, 51 од. зб., 1944–1954 рр. 

Широколанівська, ф. Р-265, 475 од. зб., 1921–1923, 1944–1983 рр. 

Вознесенського  району:  

Білоусівська, ф. Р-2917, 427 од. зб., 1944–1989 рр. 

Бузька, ф. Р-2918, 430 од. зб., 1944–1995 рр. 

Вознесенська, ф. Р-4163, 211 од. зб., 1965–1989 рр. 

Воронівська, ф. Р-2919, 307 од. зб., 1944–1989 рр. 

Григорівська, ф. Р-2920, 140 од. зб., 1944–1965 рр. 

Григорівська  (розпочала свою діяльність у жовтні 1984 р.), ф. Р-6087, 42 од. зб.,  

1985–1989 рр. 

Дмитрівська, ф. Р-3396, 405 од. зб., 1944–1993 рр. 

Дорошівська, ф. Р-2921, 424 од. зб., 1944–1989 рр. 

Малосолонівська, ф. Р-2922, 114 од. зб., 1944–1965 рр. 

Новогригорівська, ф. Р-2923, 385 од. зб., 1944–1996 рр. 

Новосілківська, ф. Р-6086, 57 од. зб., 1982–1989 рр. 

Олександрівська, ф. Р-2916, 426 од. зб., 1944–1989 рр. 

Прибужанівська, ф. Р-2924, 418 од. зб., 1944–1989 рр. 

Раківська, ф. Р-2925, 35 од. зб., 1944–1954 рр. 

Солдатська, ф. Р-2926, 46 од. зб., 1944–1958 рр. 

Таборівська, ф. Р-2927, 410 од. зб., 1944–1993 рр. 

Трикратівська, ф. Р-2929, 291 од. зб., 1944–1989 рр. 

Троїцька, ф. Р-137, 76 од. зб., 1921–1922, 1944–1954 рр. 

Щербанівська, ф. Р-3391, 401 од. зб., 1944–1989 рр. 

Яструбинівська, ф. Р-2928, 304 од. зб., 1944–1989 рр. 

Володимирівського  району:  

Нововолодимирівська, ф. Р-150, 76 од. зб., 1920–1923, 1944–1954 рр. 

Петропавлівська, ф. Р-1241, 90 од. зб., 1923–1932, 1948–1954 рр. 

Суходільська, ф. Р-5027, 11 од. зб., 1944–1952 рр. 

Врадіївського  району:  

Великовеселівська, ф. Р-3135, 402 од. зб., 1944–1993 рр. 

Великовраді ївська  “А”,  ф. Р-3134, 67 од. зб., 1944–1954 рр. 

Великовраді ївська  “Б”,  ф. Р-3132, 53 од. зб., 1944–1954 рр. 

Врадіївська, ф. Р-3133, 438 од. зб., 1955–1993 рр. 

Гуляницька, ф. Р-3137, 397 од. зб., 1944–1993 рр. 

Доброжанівська, ф. Р-4159, 368 од. зб., 1944–1993 рр. 

Жовтнева, ф. Р-3138, 373 од. зб., 1944–1993 рр. 

Іванівська, ф. Р-3326, 367 од. зб., 1944–1993 рр. 
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Краснопільська, ф. Р-3136, 434 од. зб., 1949–1993 рр. 

Кумарівська, ф. Р-3139, 361 од. зб., 1944–1993 рр. 

Нововасилівська, ф. Р-3140, 94 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новопавлівська, ф. Р-3328, 396 од. зб., 1944–1993 рр. 

Острогірська, ф. Р-3327, 52 од. зб., 1944–1956 рр. 

Сирівська, ф. Р-4391, 398 од. зб., 1944–1993 рр. 

Доманівського  району:  

Богданівська, ф. Р-5080, 308 од. зб., 1944–1979 рр. 

Володимирівська, ф. Р-4738, 255 од. зб., 1944–1979 рр. 

Довжанська, ф. Р-4595, 58 од. зб., 1944–1954 рр. 

Доманівська, ф. Р-4718, 397 од. зб., 1944–1989 рр. 

Зеленоярська, ф. Р-4715, 282 од. зб., 1944–1979 рр. 

Козубівська, ф. Р-4719, 276 од. зб., 1944–1979 рр. 

Маринівська, ф. Р-5085, 350 од. зб., 1944–1979 рр. 

Мар ’ ївська, ф. Р-4594, 79 од. зб., 1944–1953 рр. 

Мостівська, ф. Р-4720, 319 од. зб., 1944–1979 рр. 

Новокантакузівська, ф. Р-4716, 118 од. зб., 1944–1965 рр. 

Новоселівська, ф. Р-4739, 42 од. зб., 1944–1954 рр. 

Олександрівська, ф. Р-5065, 269 од. зб., 1944–1979 рр. 

Прибузька, ф. Р-4717, 407 од. зб., 1944–1989 рр. 

Сухобалківська, ф. Р-5086, 310 од. зб., 1944–1979 рр. 

Фрунзенська, ф. Р-5066, 234 од. зб., 1944–1979 рр. 

Царедарівська, ф. Р-5068, 312 од. зб., 1944–1989 рр. 

Щасливська, ф. Р-5084, 487 од. зб., 1944–1989 рр. 

Єланецького  району:  

Братолюбівська, ф. Р-4272, 55 од. зб., 1944–1954 рр. 

Великовелідарівська, ф. Р-4269, 64 од. зб., 1944–1954 рр. 

Великосербулівська, ф. Р-280, 393 од. зб., 1920–1922, 1944–1994 рр. 

Водяно -Лоринська ,  ф. Р-4849, 317 од. зб., 1944–1987 рр. 

Возсіятська, ф. Р-4437, 415 од. зб., 1944–1993 рр. 

Єланецька, ф. Р-4054, 491 од. зб., 1944–1986 рр. 

Калинівська, ф. Р-4435, 319 од. зб., 1961–1989 рр. 

Кам ’янська, ф. Р-4267, 74 од. зб., 1944–1958 рр. 

Куйбишевська, ф. Р-4265, 454 од. зб., 1944–1989 рр. 

Малодворянська, ф. Р-4436, 89 од. зб., 1944–1955 рр. 

Маложенівська, ф. Р-4268, 135 од. зб., 1944–1954, 1959–1960, 1982–1989 рр. 

Малоукраїнська, ф. Р-4047, 423 од. зб., 1944–1989 рр. 

Михайлівська, ф. Р-4270, 62 од. зб., 1944–1954 рр. 

Нововасилівська, ф. Р-1269, 407 од. зб., 1926–1929, 1944–1990 рр. 

Нововолодимирівська, ф. Р-4271, 38 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новомиколаївська, ф. Р-4273, 71 од. зб., 1944–1958 рр. 

Новоолександрівська, ф. Р-4274, 43 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ольгопільська, ф. Р-5179, 280 од. зб., 1944–1989 рр. 

Ясногородська, ф. Р-4434, 397 од. зб., 1944–1989 рр. 

Жовтневого  району:  

Балабанівська, ф. Р-912, 94 од. зб., 1926, 1944–1960 рр. 

Бармашівська, ф. Р-1231, 429 од. зб., 1920–1928, 1944–1976 рр. 

Воскресенська, ф. Р-296, 311 од. зб., 1926–1937, 1944–1972 рр. 

Галицинівська, ф. Р-258, 126 од. зб., 1923–1932, 1944–1954 рр. 

Грейгівська, ф. Р-294, 194 од. зб., 1922–1923, 1958–1976 рр. 
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Жовтнева, ф. Р-261, 229 од. зб., 1926–1934, 1944–1960 рр. 

Засільська, ф. Р-5488, 34 од. зб., 1960–1965 рр. 

Калинівська, ф. Р-3592, 281 од. зб., 1944–1962, 1965–1972 рр. 

Коларівська, ф. Р-5684, 181 од. зб., 1971–1986 рр. 

Костянтинівська, ф. Р-257, 87 од. зб., 1923–1931, 1945–1954 рр. 

Котляревська, ф. Р-5450, 191 од. зб., 1949–1974 рр. 

Новомиколаївська, ф. Р-4139, 343 од. зб., 1945–1960, 1966–1989 рр. 

Лиманівська, ф. Р-3687, 202 од. зб., 1944–1956, 1959–1974 рр. 

Лупарівська, ф. Р-143, 75 од. зб., 1925–1926, 1944–1959 рр. 

Михайло -Ларинська ,  ф. Р-281, 62 од. зб., 1922–1923, 1925–1926, 1944–1958 рр. 

Мішково -Погорілівська ,  ф. Р-256, 499 од. зб., 1920–1936, 1944–1989 рр. 

Новогригорівська, ф. Р-2846, 46 од. зб., 1927–1931, 1944–1954 рр. 

Первомайська, ф. Р-5683, 112 од. зб., 1966–1976 рр. 

Пересадівська, ф. Р-284, 235 од. зб., 1924–1925, 1944–1974 рр. 

Прибузька, ф. Р-908, 436 од. зб., 1926–1933, 1944–1989 рр. 

Шевченківська, ф. Р-4142, 340 од. зб., 1944–1974 рр. 

Широкобалківська, ф. Р-142, 67 од. зб., 1926, 1944–1956 рр. 

Казанківського  району:  

Великоолександрівська, ф. Р-4004, 412 од. зб., 1944–1986 рр. 

Веселобалківська, ф. Р-4003, 278 од. зб., 1947–1984 рр. 

Володимирівська, ф. Р-4009, 403 од. зб., 1944–1984 рр. 

Дмитро -Білівська, ф. Р-4315, 424 од. зб., 1944–1986 рр. 

Казанківська, ф. Р-4957, 147 од. зб., 1954–1969 рр. 

Казанківська  перша ,  ф. Р-4955, 14 од. зб., 1945–1953 рр. 

Казанківська  друга ,  ф. Р-4956, 14 од. зб., 1945–1954 рр. 

Каширівська, ф. Р-1458, 480 од. зб., 1928–1931, 1944–1986 рр. 

Лагодівська, ф. Р-4317, 394 од. зб., 1944–1986 рр. 

Миколаївська, ф. Р-4005, 341 од. зб., 1944–1982 рр. 

Миколо -Гулаківська, ф. Р-4318, 462 од. зб., 1944–1982 рр. 

Михайлівська, ф. Р-3845, 312 од. зб., 1945–1982 рр. 

Нововолодимирівська, ф. Р-3906, 22 од. зб., 1951–1954 рр. 

Новолазарівська, ф. Р-4417, 340 од. зб., 1944–1986 рр. 

Новоскелеватська, ф. Р-4316, 82 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новофедорівська, ф. Р-4416, 519 од. зб., 1944–1986 рр. 

Олександрівська, ф. Р-4006, 397 од. зб., 1944–1986 рр. 

Скобелевська, ф. Р-4954, 313 од. зб., 1944–1986 рр. 

Троїцько -Сафонівська ,  ф. Р-4008, 428 од. зб., 1944–1989 рр. 

Червонознам ’янська ,  ф. Р-1218, 420 од. зб, 1926–1931, 1944–1982 рр. 

Костянтинівського  району:  

Обухонаградівська, ф. Р-2881, 1 од. зб., 1925 р. 

Олексі ївська, ф. Р-2207, 12 од. зб., 1924–1926 рр. 

Кривоозерського  району:  

Багачівська, ф. Р-4755, 238 од. зб., 1944–1989 рр. 

Березківська, ф. Р-5298, 28 од. зб., 1944–1953 рр. 

Бурилівська, ф. Р-5299, 326 од. зб., 1944–1989 рр. 

Великомечетнянська, ф. Р-5305, 298 од. зб., 1944–1989 рр. 

Голосківська, ф. Р-4496, 42 од. зб., 1944–1954 рр. 

Красненська, ф. Р-5301, 70 од. зб., 1944–1958 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5619, 289 од. зб., 1944–1988 рр. 

Кривоозерська  друга, ф. Р-5652, 123 од. зб., 1944–1970 рр. 
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Кривоозерська  третя ,  ф. Р-5530, 27 од. зб., 1944–1954 рр. 

Курячелозівська, ф. Р-5393, 328 од. зб., 1944–1989 рр. 

Ленінська, ф. Р-5044, 63 од. зб., 1944–1958 рр. 

Луканівська, ф. Р-4757, 287 од. зб., 1944–1989 рр. 

Мазурівська, ф. Р-5306, 269 од. зб., 1944–1959, 1971–1988 рр. 

Маломечетнянська, ф. Р-4494, 299 од. зб., 1954–1988 рр. 

Миколаївська, ф. Р-4756, 30 од. зб., 1946–1954 рр. 

Михалковська, ф. Р-5300, 39 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ониськівська, ф. Р-4495, 44 од. зб., 1944–1954 рр. 

Очеретнянська, ф. Р-5297, 63 од. зб., 1944–1958, 1986–1989 рр. 

Секретарська, ф. Р-4932, 322 од. зб., 1944–1989 рр. 

Тернуватська, ф. Р-5304, 39 од. зб., 1944–1954 рр. 

Токарівська, ф. Р-5296, 37 од. зб., 1944–1954 рр. 

Тридубівська, ф. Р-5527, 346 од. зб., 1944–1988 рр. 

Тридубівська  друга ,  ф. Р-5049, 29 од. зб., 1944–1954 рр. 

Чаусівська, ф. Р-3376, 59 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ландауського  (Карл-Лібкнехтівського )  району:  

Шпеєрівська, ф. Р-2201, 201 од. зб., 1920–1930 рр. 

Лисогірського  (Благодатнівського )  району:  

Лисогірська  друга ,  ф. Р-3386, 150 од. зб., 1944–1954 рр. 

Михайлівська, ф. Р-2822, 1 од. зб., 1924–1925 рр. 

Новогригорівська, ф. Р-2819, 115 од. зб., 1923–1926, 1945–1954 рр. 

Новопавлівська, ф. Р-3385, 77 од. зб., 1944–1956 рр. 

Остапівська, ф. Р-2208, 88 од. зб., 1923–1926, 1944–1954 рр. 

Миколаївського  (Варварівського )  району:  

Безводнянська, ф. Р-6080, 12 од. зб., 1988–1989 рр. 

Варварівська, ф. Р-4408, 112 од. зб., 1948–1961 рр. 

Веселокутська, ф. Р-4313, 16 од. зб., 1945–1952 рр. 

Кир ’яківська, ф. Р-1272, 384 од. зб., 1924, 1944–1967, 1971–1993 рр. 

Кіровська, ф. Р-5906, 78 од. зб., 1981–1989 рр. 

Ковалівська, ф. Р-4311, 392 од. зб., 1945–1989 рр. 

Комсомольська, ф. Р-5345, 245 од. зб., 1966–1993 рр. 

Корчинська, ф. Р-4312, 57 од. зб., 1944–1959 рр. 

Кривобалківська, ф. Р-5344, 355 од. зб., 1944–1993 рр. 

Криничанська, ф. Р-3964, 328 од. зб., 1954–1993 рр. 

Малокорениська, ф. Р-4692, 16 од. зб., 1946–1953 рр. 

Надбузька, ф. Р-6006, 42 од. зб., 1986–1993 рр. 

Нечаянська, ф. Р-4406, 386 од. зб., 1944–1989 рр. 

Новоандріївська, ф. Р-4410, 47 од. зб., 1944–1959 рр. 

Новогригорівська, ф. Р-259, 53 од. зб., 1926–1931 рр. 

Ольшанська, ф. Р-4412, 362 од. зб., 1944–1954, 1963–1993 рр. 

Петрівська, ф. Р-3965, 324 од. зб., 1944–1993 рр. 

Петрово -Солониська, ф. Р-4411, 43 од. зб., 1944–1954 рр. 

Радсадівська, ф. Р-4407, 306 од. зб., 1944–1989 рр. 

Сливинська, ф. Р-4413, 42 од. зб., 1944–1954 рр. 

Степівська, ф. Р-6012, 117 од. зб., 1980–1993 рр. 

Трихатська, ф. Р-3963, 61 од. зб., 1944–1957, 1986–1989 рр. 

Улянівська, ф. Р-4693, 326 од. зб., 1944–1993 рр. 

Шостаківська, ф. Р-5896, 135 од. зб., 1976–1993 рр. 
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Миколаївського  (сільського)  району:  

Водопійська ,  ф. Р-913, 3 од. зб., 1925–1926, 1936–1937 рр. 

Котлярево -Шевченківська ,  ф. Р-907, 1 од. зб., 1926 р. 

Лобріївська, ф. Р-141, 151 од. зб., 1920–1930 рр. 

Новоданцизька, ф. Р-1217, 28 од. зб., 1926–1929 рр. 

Свято -Троїцька ,  ф. Р-904, 98 од. зб., 1923–1932 рр. 

Мостівського  району:  

Веселівська, ф. Р-5087, 42 од. зб., 1944–1954 рр. 

Градівська, ф. Р-4261, 70 од. зб., 1948–1954 рр. 

Михайлівська, ф. Р-4768, 20 од. зб., 1946–1951 рр. 

Новоуманська, ф. Р-5079, 16 од. зб., 1953,  1955–1958 рр. 

Новобузького  району:  

Баратівська, ф. Р-4784, 271 од. зб., 1944–1989 рр. 

Березнегуватська, ф. Р-4628, 325 од. зб., 1944–1989 рр. 

Вишнево -Матвіївська ,  ф. Р-1228, 41 од. зб., 1926–1930 рр. 

Вільнозапорізька, ф. Р-4630, 391 од. зб., 1944–1989 рр. 

Кам ’янська, ф. Р-4632, 58 од. зб., 1944–1964, 1988–1989 рр. 

Кіровська, ф. Р-4633, 14 од. зб., 1944–1954 рр. 

Майєрівська, ф. Р-952, 46 од. зб., 1922–1930 рр. 

Миролюбівська, ф. Р-954, 85 од. зб., 1923–1930 рр. 

Новобузька, ф. Р-5855, 33 од. зб., 1954–1960 рр. 

Новобузька  перша ,  ф. Р-953, 178 од. зб., 1922–1932, 1944–1954 рр. 

Новобузька  друга ,  ф. Р-5195, 40 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новобузька  третя ,  ф. Р-5196, 26 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новодмитрівська, ф. Р-956, 49 од. зб., 1920–1930 рр. 

Новомиколаївська, ф. Р-4627, 331 од. зб., 1944–1989 рр. 

Новомиколаївська  друга ,  ф. Р-958, 151 од. зб., 1923–1930 рр. 

Новомихайлівська, ф. Р-4785, 358 од. зб., 1944–1989 рр. 

Новополтавська, ф. Р-1237, 399 од. зб., 1922–1930, 1944–1989 рр. 

Новосільська, ф. Р-1239, 58 од. зб., 1922–1932 рр. 

Новохристофорівська, ф. Р-4786, 350 од зб., 1944–1989 рр. 

Новоюр ’ ївська, ф. Р-4792, 309 од. зб., 1946–1989 рр. 

Овсянівська, ф. Р-955, 71 од. зб., 1927–1932, 1944–1954 рр. 

Олено -Софіївська ,  ф. Р-949, 138 од. зб., 1923–1930 рр. 

Первомайська, ф. Р-1233, 44 од. зб., 1924–1928 рр. 

Розанівська, ф. Р-4787, 275 од. зб., 1944–1950, 1969–1989 рр. 

Софіївська, ф. Р-4631, 354 од. зб., 1944–1989 рр. 

Улянівська, ф. Р-4629, 80 од. зб., 1944–1964 рр. 

Новоодеського  району:  

Антонівська, ф. Р-4473, 372 од. зб., 1944–1989 рр. 

Артемівська, ф. Р-3517, 41 од. зб., 1944–1954 рр. 

Баловненська, ф. Р-285, 445 од. зб., 1922–1934, 1944–1992 рр. 

Бузька, ф. Р-3726, 401 од. зб., 1944–1993 рр. 

Воронцівська, ф. Р-3731, 394 од. зб., 1944–1989 рр. 

Григорівська, ф. Р-3953, 48 од. зб., 1944–1954 рр. 

Гур ’ ївська, ф. Р-3957, 385 од. зб., 1947–1995 рр. 

Димівська, ф. Р-3518, 375 од. зб., 1944–1989 рр. 

Дільнична, ф. Р-6065, 26 од. зб., 1986–1989 рр. 

Добрянська, ф. Р-3727, 77 од. зб., 1944–1957 рр. 

Женево -Криворізька ,  ф. Р-3730, 49 од. зб., 1944–1954 рр. 
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Кандибинська, ф. Р-3958, 365 од. зб., 1944–1989 рр. 

Кашперівська, ф. Р-4472, 184 од. зб., 1944–1967 рр. 

Костянтинівська, ф. Р-3961, 29 од. зб., 1947–1954 рр. 

Михайлівська, ф. Р-3729, 84 од. зб., 1944–1958 рр. 

Новоіванівська, ф. Р-3733, 21 од. зб., 1945–1958 рр. 

Новоодеська, ф. Р-2829, 335 од. зб., 1919–1920, 1944–1975 рр. 

Новомиколаївська  (до 1946 р. Новопавлівська), ф. Р-3519, 97 од. зб., 1944–1958 рр. 

Новопетрівська, ф. Р-4198, 380 од. зб., 1925–1926, 1944–1989 рр. 

Новосафронівська, ф. Р-3952, 283 од. зб., 1945–1989 рр. 

Новошмідтівська, ф. Р-3960, 129 од. зб., 1944–1949, 1979–1994 рр. 

Підліснянська, ф. Р-3520, 386 од. зб., 1944–1992 рр. 

Пісківська, ф. Р-3962, 10 од. зб., 1953–1954 рр. 

Себинська, ф. Р-4199, 151 од. зб., 1944–1954, 1979–1989 рр. 

Суворівська, ф. Р-3959, 34 од. зб., 1946–1954 рр. 

Сухоєланецька, ф. Р-3956, 447 од. зб., 1945–1992 рр. 

Троїцька, ф. Р-3728, 456 од. зб., 1944–1989 рр. 

Червоноволодимирівська, ф. Р-3732, 14 од. зб., 1944–1958 рр. 

Очаківського  району:  

Баланівська, ф. Р-3436, 48 од. зб., 1944–1954 рр. 

Володимирівська, ф. Р-3437, 31 од. зб., 1947–1954 рр. 

Дмитрівська, ф. Р-3440, 409 од. зб., 1944–1976 рр. 

Іванівська, ф. Р-4277, 96 од. зб., 1944–1954 рр. 

Кам ’янська, ф. Р-3438, 307 од. зб., 1944–1976 рр. 

Кателинська, ф. Р-136, 18 од. зб., 1920–1921, 1944–1947 рр. 

Козирська, ф. Р-290, 349 од. зб., 1920–1923, 1944–1976 рр. 

Куцурубська, ф. Р-3910, 372 од. зб., 1944–1976 рр. 

Парутинська, ф. Р-3441, 434 од. зб., 1944–1989 рр. 

Подівська, ф. Р-4275, 51 од. зб., 1944–1954 рр. 

Покровська, ф. Р-3908, 447 од. зб., 1944–1976 рр. 

Рівненська, ф. Р-4276, 380 од. зб., 1944–1976 рр. 

Солончаківська, ф. Р-3439, 36 од. зб., 1944–1954 рр. 

Чорноморська, ф. Р-3909, 363 од. зб., 1944–1976 рр. 

Первомайського  району:  

Болеславчицька, ф. Р-3379, 396 од. зб., 1944–1990 рр. 

Вітольдобродська, ф. Р-3525, 78 од. зб., 1938, 1944–1954 рр. 

Грушівська, ф. Р-3106, 431 од. зб., 1944–1994 рр. 

Довгопристанська, ф. Р-3524, 477 од. зб., 1944–1990 рр. 

Кам ’янобалківська, ф. Р-3378, 430 од. зб., 1944–1990 рр. 

Кам ’яномостівська, ф. Р-3527, 84 од. зб., 1944–1954 рр. 

Кам ’яномостівська  (до 1958 р. Катеринівська), ф. Р-3103, 466 од. зб., 1944–

1993 рр. 

Кінецьпільська, ф. Р-3526, 599 од. зб., 1944–1990 рр. 

Кримківська, ф. Р-3382, 348 од. зб., 1944, 1952–1955, 1957–1992 рр. 

Кумарівська, ф. Р-3384, 458 од. зб., 1944–1988 рр. 

Лисогірська, ф. Р-2188, 570 од зб., 1923–1924, 1944–1988 рр. 

Лозуватська, ф. Р-4071, 34 од. зб., 1944–1954 рр. 

Лукашівська, ф. Р-3380, 421 од. зб., 1944–1993 рр. 

Мигіївська, ф. Р-3381, 525 од. зб., 1944–1992 рр. 

Підгір ’ ївська , ф. Р-3828, 151 од. зб., 1944–1961 рр. 

Підгороднянська, ф. Р-3377, 337 од. зб., 1950–1993 рр. 
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Полтавська, ф. Р-3104, 105 од. зб., 1944–1958 рр. 

Романовобалківська, ф. Р-3827, 515 од. зб., 1944–1990 рр. 

Синюхинобрідська, ф. Р-3825, 525 од. зб., 1944–1993 рр. 

Софіївська, ф. Р-3105, 545 од. зб., 1923–1927, 1944–1993 рр. 

Станіславчицька, ф. Р-3383, 50 од. зб., 1944–1954 рр. 

Степківська, ф. Р-3824, 520 од. зб., 1944–1989 рр. 

Тарасівська, ф. Р-4070, 279 од. зб., 1944–1990 рр. 

Чаусівська, ф. Р-3826, 314 од. зб., 1944–1954, 1962–1990 рр. 

Привільнянського  району:  

Ганнівська, ф. Р-3809, 82 од. зб., 1944–1954 рр. 

Гороженська, ф. Р-253, 276 од. зб., 1919–1932, 1944–1959 рр. 

Новобірзулівська, ф. Р-3811, 91 од. зб., 1944–1959 рр. 

Новопетрівська, ф. Р-3249, 92 од. зб., 1944–1954 рр. 

Привільнянсько -Бірзулівська ,  ф. Р-267, 46 од. зб., 1917–1926 рр. 

Привільнянсько -Єрмолівська  другої  частини ,  ф. Р-266, 75 од. зб., 1920–

1926 рр. 

Снігурівського  району:  

Афанасі ївська, ф. Р-1550, 194 од. зб., 1921–1930, 1944–1950 рр. 

Баратівська, ф. Р-1516, 529 од. зб., 1923–1928, 1944–1989 рр. 

Бурханівська, ф. Р-1483, 85 од. зб., 1927–1930, 1944–1950 рр. 

Вавилівська, ф. Р-1492, 40 од. зб., 1922–1930, 1945–1954 рр. 

Василівська, ф. Р-1509, 643 од. зб., 1921–1930, 1944–1985 рр. 

Великосейдеминуська, ф. Р-1478, 8 од. зб., 1920, 1922–1924 рр. 

Галаганівська, ф. Р-1051, 141 од. зб., 1924–1931, 1944–1959 рр. 

Горохівська, ф. Р-5676, 56 од. зб., 1966–1971 рр. 

Гречанівська, ф. Р-1496, 7 од. зб., 1922–1930 рр. 

Ерштмайська, ф. Р-1498, 1 од. зб., 1929 р. 

Євгенівська, ф. Р-1050, 194 од. зб., 1920–1930, 1944–1954 рр. 

Киселівська, ф. Р-3202, 265 од. зб., 1944–1974 рр. 

Кобзарцевська, ф. Р-5951, 66 од. зб., 1978–1985 рр. 

Костромська, ф. Р-1476, 48 од. зб., 1923–1930 рр. 

Краснознам ’янська, ф. Р-1497, 421 од. зб., 1926–1927, 1944–1975 рр. 

Куйбишевська, ф. Р-5677, 36 од зб., 1944–1954 рр. 

Максимівська, ф. Р-1490, 8 од. зб., 1925, 1927 рр. 

Михайлівська, ф. Р-1519, 15 од. зб., 1921–1925 рр. 

Нововасилівська, ф. Р-1049, 490 од. зб., 1920–1929, 1944–1985 рр. 

Новопетрівська, ф. Р-1481, 390 од. зб., 1925–1928, 1944–1976 рр. 

Олександрівська, ф. Р-3201, 333 од. зб., 1944–1985 рр. 

Павлівська, ф. Р-1555, 154 од. зб., 1920–1928, 1944–1954 рр. 

Павло -Мар’янівська ,  ф. Р-1477, 91 од. зб., 1925–1928, 1944–1950 рр. 

Першотравнева, ф. Р-3141, 269 од. зб., 1944–1973 рр. 

Снігурівська, ф. Р-1484, 168 од. зб., 1922–1931, 1944–1950, 1955–1960 рр. 

Червонодолинська, ф. Р-1486, 185 од. зб., 1923–1929, 1944–1954, 1967–1973 рр. 

Червонопромінська, ф. Р-4209, 45 од. зб., 1944–1959 рр. 

Широколанівського  району:  

Веселівська, ф. Р-3775, 49 од. зб., 1945–1952 рр. 

Іванівська, ф. Р-252, 74 од. зб., 1919–1924, 1944–1954 рр. 

Комісарівська, ф. Р-3777, 47 од. зб., 1947–1954 рр. 

Заводського  району  м .  Миколаєва :  

Великокорениська, ф. Р-144, 288 од. зб., 1924–1932, 1944–1989 рр. 
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Центрального  району  м .  Миколаєва:  

Матвіївська, ф. Р-3951, 355 од. зб., 1926, 1944–1959, 1967–1989 рр. 

Тернівська, ф. Р-905, 411 од. зб., 1926, 1944–1989 рр. 

 

Утворені відповідно до постанови Раднаркому України від 8 лютого 1919 р. як Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Обиралися на загальних збо-

рах громадян, були вищими органами радянської влади на селі. Після проведення 

виборів 1939 р. іменувались виконкомами сільських Рад депутатів трудящих, з жов-

тня 1977 р. – виконкоми сільських Рад народних депутатів. На своїх сесіях стали 

вибирати виконкоми Рад. 

Перше надходження документів – 1925 р., останнє – 2006 р.  

У 1990 р. були розсекречені – 1 од. зб. фонду Р-140, 1 од. зб. фонду Р-141, 1 од. зб. 

фонду Р-142, 1 од. зб. фонду Р-256, 1 од. зб. фонду Р-261, 1 од. зб. фонду Р-281, 1 од. 

зб. фонду Р-284, 2 од. зб. фонду Р-285, 1 од. зб. фонду Р-905, 1 од. зб. фонду Р-907, 

1 од. зб. фонду Р-908, 1 од. зб. фонду Р-912, 1 од. зб. фонду Р-914, 1 од. зб. фонду  

Р-2113, 1 од. зб. фонду Р-2118, 1 од. зб. фонду Р-2122, 1 од. зб. фонду Р-3826, 1 од. 

зб. фонду Р-3951, 1 од. зб. фонду Р-4198. 

Інформація використовувалась у краєзнавчих виданнях. 

 

Протоколи сесій, пленумів і засідань сільських та селищних Рад, їх викон-

комів, секцій і комісій, загальних зборів селян, членів КНС і комітетів взаємо-

допомоги. Звіти, доповіді та інформації про роботу сільрад, сільських КНС і 
комітетів допомоги голодуючим у 1921–1922 рр. Відомості про економічний 

стан сіл. Циркуляри, звіти і листування про організацію сільськогосподарсь-

ких кооперативів, ТСОЗ, МТС, меліоративних товариств, про площі посівів і 
кількість зібраного врожаю, про заходи щодо розвитку тваринництва, виног-
радарства, технічних культур, про участь населення в шляховому будівництві. 
Постанови райвиконкомів і листування про відокремлення церкви від держа-
ви, проведення антирелігійної роботи на селі, стан народної освіти, культосві-
тню роботу, надання допомоги безпритульним дітям. Інформація про прове-
дення насильницької суцільної колективізації, списки розкуркулених, описи 

конфіскованого майна куркулів. Посімейно-майнові списки мешканців насе-
лених пунктів, списки домогосподарів, власників торгово-промислових підп-

риємств, платників, неплатників і недоїмщиків по податках, списки тих, що 

одержали позику, списки допризовників, військовозобов’язаних, призваних у 

Червону Армію, колишніх червоних партизанів, білогвардійців, офіцерів і ун-

тер-офіцерів царської армії за 1920–1934 рр.  

Акти і листування про втрати, нанесені нацистськими окупантами в період 

тимчасової окупації області колгоспам, радгоспам та населенню, списки ра-
дянських громадян, вигнаних на примусові роботи до Німеччини; про приве-
дення в порядок пам’ятників та могил воїнів, які загинули у роки Другої сві-
тової війни. Постанови та інформації про відбудову сільського господарства, 
виконання планів його розвитку, про господарсько-побутове улаштування пе-
реселенців, будівництво соціально-побутових та культурних об’єктів. Відомо-

сті про організаційну та культурно-масову діяльність Рад, підготовку та про-

ведення виборів у Ради, списки виборців та списки громадян, позбавлених 
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виборчих прав за 1920–1932 рр. Накази виборців і звіти депутатів перед ви-

борцями, списки депутатів сільрад 

 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Николаевская областная государственная администрация 

Ф. 5961, 549 од. зб., 1992–1994, 1995–2002 рр. Опис, каталог.  
Укр., рос. мови. 

Заснована згідно з Законом України “Про представника Президента України” і Ука-
зом Президента України від 14 квітня 1992 р. “Про Положення про місцеву держав-

ну адміністрацію” на основі ліквідованого комітету Миколаївської обласної Ради 

народних депутатів, його відділів, управлінь та інших структурних підрозділів. При-

пинила свою діяльність 14 липня 1994 р. Відновила свою роботу 5 вересня 1995 р. 

Виконує адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на території області. 
Перше надходження докуиентів – 2000 р., останнє – 2005 р. 

 

Закони України, Укази і Розпорядження Президента України, постанови 

Верховної Ради України, постанови, розпорядження, декрети, виписки з про-

токолів засідань Кабінету Міністрів України, рішення Ради регіонів України, 

розпорядження голови облдержадміністрації, протоколи нарад, довідки про 

суспільно-політичну ситуацію в області, документи про вручення медалей, 

штатні розписи і звіти з основної діяльності, документи профспілкового комі-
тету. 

 

Районні державні адміністрації 
Районные государственные администрации 

3 фонди, 247 од. зб., 1992–1999 рр. Описи. Укр. мова. 

Вознесенська ,  ф. 6103, 92 од. зб., 1992–1999 рр. 

Новобузька, ф. 6098, 86 од. зб., 1992–1997 рр. 

Очаківська, ф. 6104, 69 од. зб., 1992–1997 рр. 

 

Розпочали діяльність відповідно до Закону України “Про Представника Президента 
України”, Указу Президента України від 14.04.1992 р. “Про Положення про місцеву 

державну адміністрацію” з квітня-травня 1992 р. Припиняли свою діяльність в липні 
1994 р. в зв’язку зі створенням виконавчих комітетів місцевих рад. Відновили діяль-

ність в вересні 1995 р. 

Забезпечують реалізацію законів України, постанов Верховної Ради України, указів 

та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, забезпечує економічно-соціальний розвиток району, виконує інші функції 
державного управління на території районів. 

Перше надходження документів – 2008 р. 

 

Розпорядження Представників Президента України, голів райдержадмініс-
трацій, доручення голів райдержадміністрацій. Протоколи засідань колегії, 
нарад, координаційної ради, адміністративної комісії. Кошториси доходів та 
видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, штатні розписи. 
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ПОДВ І ДОМЧ І  УСТАНОВИ  ОРГАН І В   

ДЕ РЖАВНО Ї  ВЛАДИ  ТА  УПРАВЛ ІННЯ  

Миколаївська губернська надзвичайна комісія  

по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами  

по посаді (бюро перепусток) 

Николаевская губернская чрезвычайная комиссия  

по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями  

по должности (бюро пропусков) 

Ф. Р-95, 67 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1920–1921 рр. 

Видавала перепустки установам, організаціям та по заявах різним особам на виїзд із 
м. Миколаєва. 
В 1990 р. була розсекречена 1 од. зб. 

 

Відношення установ, організацій та заяви різних осіб про видачу перепус-
ток із м. Миколаєва. Зведення губернської надзвичайної комісії від 20 квітня 

1921 р. про стан роботи на підприємствах та в установах губернії.  
  

Миколаївський губернський комітет допомоги хворим  

та пораненим червоноармійцям і демобілізованим 

Николаевский губернский комитет помощи больным  

и раненым красноармейцам и демобилизованным 

Ф. Р-2800, 33 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

За постановою президії Миколаївського губвиконкому від 2 серпня 1920 р. була 
створена губернська комісія допомоги хворим і пораненим червоноармійцям. У кві-
тні 1921 р. комісія була перетворена в губернський комітет допомоги хворим та по-

раненим червоноармійцям і демобілізованим. Комітет був підпорядкований губви-

конкому, а також Всеукраїнському комітету допомоги хворим та пораненим черво-

ноармійцям. Ліквідований відповідно до постанови Миколаївського губвиконкому 

від 1 вересня 1921 р. 

 

Постанови, інструкції і телеграми Всеукраїнського комітету допомоги хво-

рим та пораненим червоноармійцям. Звіти, доповіді і листування про діяль-

ність губернської і повітових комісій допомоги хворим та пораненим червоно-

армійцям, організацію шпиталів та лазаретів, медичне обслуговування і культ-
масову роботу серед хворих і поранених, забезпечення їх обмундируванням та 
продовольством, про збір коштів для надання допомоги хворим та пораненим 

червоноармійцям. Відомості і зведення про надходження коштів, речей, про-

довольства і їх розподіл серед хворих, поранених і демобілізованих червоно-

армійців. 
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Вознесенський повітовий комітет допомоги хворим  

і пораненим червоноармійцям 

Вознесенский уездный комитет помощи больным  

и раненым красноармейцам  

Ф. Р-2862, 9 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами з липня 1920 р. по серпень 1921 р. 

Комітет надавав продуктову, речову, грошову допомогу хворим та пораненим чер-

воноармійцям на території повіту. Проводив серед них культурно-освітню роботу. 

Документи надійшли на зберігання у 1966 р. 

 

Протоколи засідань, місячні звіти і доповіді про діяльність Вознесенського 

повітового комітету допомоги хворим та пораненим червоноармійцям, відо-

мості про продукти, речі, гроші, які зібрали в допомогу. Списки населених 

пунктів окремих волостей повіту зі вказівкою числа дворів та населення. 

 

Миколаївська губернська комісія по проведенню  

“Тижня селянина” 

Николаевская губернская комиссия по проведению  

“Недели крестьянина” 

Ф. Р-2802, 5 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена 4 вересня 1920 р. на підставі РНК України від 20 серпня 1920 р. Знаходи-

лась у віданні Центральної комісії по проведенню “Тижня селянина” при РНК Укра-
їни і Миколаївського губвиконкому. Забезпечувала села необхідними товарами, ра-
дянські господарства – інвентарем і робочою силою, надавала технічну допомогу 

селянам під час посівів, займалася створенням мережі кооперативів. 

Ліквідована в кінці 1920 р.  

 

Протоколи та документи (доповіді, звіти, листування) засідань Миколаїв-

ської губернської комісії по проведенню “Тижня селянина”. Відомості про хід 

посівних та збиральних кампаній. Журнал вихідних документів губкомісії по 

проведенню “Тижня селянина”. 

 

Миколаївська губернська комісія по вилученню церковних цінностей 

Николаевская губернская комиссия по изъятию церковных ценностей 

Ф. Р-2801, 10 од. зб., 1922 р. Опис. Рос. мова. 

Утворена у квітні 1922 р. на підставі постанови ВУЦВК від 8 березня 1922 р. Знахо-

дилась у віданні Миколаївського губернського відділу управління і Центральної 
комісії допомоги голодуючим. Займалась вилученням церковних цінностей і переда-
ванням їх в особливий фонд допомоги голодуючим. 

Комісія припинила свою діяльність з жовтня 1922 р. у зв’язку з завершенням звітно-

сті про кампанію по вилученню церковних цінностей. 
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Постанови та інструкції ВУЦВК та Миколаївського губвиконкому про ви-

лучення церковних цінностей, звіти про роботу губернської та повітових комі-
сій по вилученню церковних цінностей, списки церков та храмів, описи цер-

ковного майна. 
 

Миколаївська губернська рада захисту дітей губернського  

виконавчого комітету Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів  

Николаевский губернский совет защиты детей губернского  

исполнительного комитета Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов  

Ф. Р-40, 20 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена при Миколаївському губвиконкомі на підставі постанови Центральної 
ради захисту дітей при РНК УСРР від 12 липня 1920 р. Об’єднувала і погоджувала 

діяльність відповідних установ і організацій у справі охорони здоров’я, харчування і 
виховання дітей. Керувала роботою повітових рад захисту дітей. Припинила діяль-

ність у листопаді 1922 р. у зв’язку з ліквідацією Миколаївської губернії. 
Документи надійшли на зберігання у 1927 р. 

 

Протоколи засідань Центральної ради захисту дітей при Раднаркомі УСРР, 

Миколаївської губернської і Херсонської повітової рад захисту дітей. Звіти 

про діяльність повітових рад захисту дітей. Кошториси на обладнання примі-
щень для прийому дітей з Донбасу. Листування про стан харчування і органі-
зацію навчання в дитячих будинках, про ремонт приміщень дитячих установ, 

придбання господарських речей.  

 

Миколаївська повітова рада захисту дітей  

при Миколаївському повітовому комітеті Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Николаевский уездный совет защиты детей  

при Николаевском уездном комитете Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

Ф. Р-39, 13 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Миколаївська повітова рада захисту дітей була створена 1 лютого 1922 р. Докумен-

ти установи простежуються за 1922 – початок 1923 рр.  

Заснована для залучення відповідних установ і організацій на території повіту для 

надання допомоги голодуючим дітям. 

У фонді зберігаються протоколи засідань Миколаївської губернської ради захисту 

дітей та Центральної ради захисту дітей при Раднаркомі України за 1920–1921 рр.  

Документи надійшли на зберігання у 1939 р. 

 

Протоколи засідань Миколаївської губернської та повітової рад захисту 

дітей, копії циркулярів волостям про організацію рад захисту дітей, інструкції 
про організацію ради матері при дитячих харчувальних пунктах. Відомості 
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про поширення голоду в Миколаївській губернії, кількість безпритульних і 
голодуючих дітей, списки дитячих установ, підвідомчих повітовому відділу 

народної освіти. Листування з губвиконкомом і волвиконкомами про надання 

допомоги голодуючим дітям. 

 

Вознесенська повітова рада захисту дітей  

при Вознесенському повітовому комітеті Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Вознесенский уездный совет защиты детей  

при Вознесенском комитете Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов  

Ф. Р-2861, 10 од. зб., 1921–1922 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворена 4 вересня 1920 р. Документи установи простежуються по грудень 1922 р. 

Об’єднувала і погоджувала діяльність відповідних установ і організацій у справі 
охорони здоров’я, харчування і виховання дітей на території повіту. 

Документи надійшли на зберігання у 1966 р. 

  

Протоколи засідань і місячні звіти про роботу Вознесенської повітової, 
волосних та сільських рад захисту дітей, акти обстежень дитячих установ, ли-

стування з місцевими установами про покращання виховної роботи серед ді-
тей, постачання дитячих установ продовольством, одягом та взуттям. Списки 

дитячих будинків Вознесенського повіту. 

 

Миколаївська обласна комісія по поліпшенню життя дітей  

при Організаційному комітеті Президії Верховної Ради УРСР  

по Миколаївській області 
Николаевская областная комиссия по улучшению жизни детей  

при Организационном комитете Президиума Верховного  

Совета УССР по Николаевской области 

Ф. Р-37, 26 од. зб., 1937–1939 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснована наприкінці 1937 р., ліквідована на початку 1939 р. 

Заснована для залучення відповідних установ і організацій у справі боротьби з дитя-

чою безпритульністю і бездоглядністю, покращання життя дітей. 

Документи надійшли на зберігання у 1939 р. 

 

Місячні звіти, протоколи засідань обласної дитячої комісії, акти обстежен-

ня умов праці підлітків на підприємствах м. Миколаєва. Листування з Центра-
льною республіканською дитячою комісією по питаннях покращання життя 

дітей. Листування з організаціями та установами про боротьбу з дитячою без-
притульністю. 
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Миколаївська міська комісія по поліпшенню життя дітей при міській Ра-

ді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Николаевская городская комиссия по улучшению жизни детей при  

городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Ф. Р-1284, 16 од. зб., 1936–1937 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у березні 1936 р. на підставі постанови Президії Миколаївської міської 
Ради від 29 лютого 1936 р. Документи установи простежуються до кінця 1937 р. 

Об’єднувала і погоджувала діяльність відповідних установ і організацій у справі 
боротьби з дитячою безпритульністю і бездоглядністю. 

  

Книга наказів по особовому складу, списки робітників комісії. Звіти і про-

токоли засідань Миколаївської міської комісії допомоги дітям про стан робо-

ти, штат комісії на 1936 р., про ліквідацію товариства “Друзі дітей”. Про на-
правлення підлітків на роботу, фінансові документи. 

 

Миколаївська окружна комісія допомоги дітям  

при Миколаївському окружному виконавчому комітеті 
Николаевская окружная комиссия помощи детям  

при Николаевском окружном исполнительном комитете 
Ф. Р-616, 138 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала діяльність при окрвиконкомі на підставі постанови ВУЦВК від 10 серпня 

1923 р., була підпорядкована Центральній комісії допомоги дітям при ВУЦВК. За-
снована для залучення радянської громадськості до боротьби з дитячою безпритуль-

ністю, для організації нормального побуту в дитячих установах, допомоги дітям і 
реевакуації їх на батьківщину. Припинила діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. 

Документи надійшли на зберігання у 1936 р. 

 

Розпорядження і циркуляри Центральної і окружної комісій допомоги ді-
тям. Протоколи засідань Центральної (1927–1928) і окружної комісій допомо-

ги дітям. Протоколи засідань районних осередків “Друзі дітей”. Плани роботи 

комісії і районних осередків. Періодичні звіти і доповіді, відомості про діяль-

ність комісії (1926–1927) і районних осередків. Листування про заходи боро-

тьби з безпритульністю і залучення до цього громадськості, проведення місяч-

ників допомоги безпритульним дітям, працевлаштування підлітків, проведен-

ня дитячих оздоровчих кампаній, про поліпшення харчування дітей. 

 

Миколаївська міська комісія допомоги дітям  

при Миколаївському виконавчому комітеті 
Николаевская городская комиссия помощи детям  

при Николаевском исполнительном комитете 
Ф. Р-1294, 29 од. зб., 1931–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Документи установи простежуються з початку 1931 р., скасована наприкінці 1931 р. 

Заснована для залучення відповідних установ і організацій у справі боротьби з дитя-

чою безпритульністю і бездоглядністю, а також виховання дітей. 

У фонді зберігаються документи Миколаївського міського товариства “Друзі дітей”. 
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Інструкції про роботу комісії Миколаївського міського товариства “Друзі 
дітей”, довідки і посвідчення працівників товариства. Постанови, витяги із 
протоколів засідань Миколаївської міськради про діяльність міської комісії 
допомоги дітям, листування по особовому складу. План роботи Миколаївсь-

кого товариства “Друзі дітей” на 1935 р., листування з Миколаївською міськ-

радою про направлення підлітків на роботу, списки підлітків. Списки праців-

ників правління товариства “Друзі дітей” та підвідомчих йому підприємств. 

 

Миколаївський губернський комітет допомоги голодуючим 

Николаевский губернский комитет помощи голодающим 

Ф. Р-614, 25 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений у серпні 1921 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 17 серпня 1921 р. 

для організації допомоги голодуючим. Був підпорядкований губвиконкому і Центра-
льному комітету допомоги голодуючим при ВУЦВК. 

Припинив діяльність у листопаді 1922 р. у зв’язку з реорганізацією в губернський 

комітет боротьби з наслідками голоду на підставі постанови ВУЦВК від 18 жовтня 

1922 р. 

  

Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР, накази, інструкції і циркуляри 

Центральної комісії і Миколаївського губернського комітету допомоги голо-

дуючим. Доповіді і звіти Миколаївського губернського комітету допомоги 

голодуючим (1922). Протоколи і виписки з протоколів засідань Центрального 

комітету, Миколаївського губернського, повітових і волосних комітетів допо-

моги голодуючим. Циркуляри, інструкції і листування про права і обов’язки 

комітетів допомоги голодуючим, про збір коштів, продовольства, надання ме-
дичної допомоги голодуючим, організацію громадського харчування і відк-

риття харчувальних пунктів для дітей, про введення додаткового податку і 
податку на торговців, про створення насіннєвого фонду і проведення посівних 

кампаній. Статистичні відомості про чисельність голодуючих по губернії, про 

збір коштів і продовольства для них. 

 

Миколаївський губернський комітет американської  
адміністрації допомоги голодуючим “Ара” 

Николаевский губернский комитет американской  

администрации помощи голодающим “Ара” 

Ф. Р-608, 25 од. зб., 1922–1923 рр. Опис, каталог. Рос., англ. мови. 

Комітет був створений у травні 1922 р., припинив свою діяльність у 1923 р. Займав-

ся організацією допомоги голодуючим у Миколаївській губернії. 
Розсекречений у 1990 р. Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих 

виданнях. 

 

Керівні вказівки, інструкції місцевим комітетам “Ара”, документи про  

організацію пунктів для харчування і медичного огляду дітей. Протоколи гу-
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бернського комітету допомоги та його дитячої секції. Звіти про діяльність пу-

нктів для харчування, списки службовців цих установ. Списки службовців 

Миколаївського губернського комітету “Ара”. 

 

Миколаївський повітовий комітет допомоги голодуючим 

Николаевский уездный комитет помощи голодующим 

Ф. Р-615, 34 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений на підставі постанови Миколаївського губвиконкому від 11 серпня 

1921 р. Виконував у межах повіту функції, аналогічні функціям губернського комі-
тету допомоги голодуючим. Реорганізований у листопаді 1922 р. в повітовий комі-
тет боротьби з наслідками голоду. 

 

Протоколи засідань повітового, волосних і сільських комітетів допомоги 

голодуючим (1921–1922). Доповіді, звіти і листування про організацію волос-
них і сільських комітетів і трійок по наданню допомоги голодуючим, про ор-

ганізацію допомоги голодуючому населенню Поволжя, збір коштів, розподіл 

продовольчих позик і видачу посівного матеріалу по волостях і селах Микола-
ївського повіту, про організацію громадського харчування і відкриття харчу-

вальних пунктів для дітей, медичну допомогу голодуючим. Статистичні відо-

мості про кількість голодуючих у повіті, про кількість зібраних коштів і про-

довольства, чисельність харчувальних пунктів. 

 

Уповноважений Одеського губернського управління державних  

земель і майна по Вознесенському повіту 

Уполномоченный Одесского губернского управления  

государственных земель и имущества по Вознесенскому уезду  
Ф. Р-2757, 24 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність простежується за документами протягом 1922–1923 рр.  

Займався обліком та продажем націоналізованого майна, проводив обстеження зе-
мель та нерухомого майна колишніх поміщиків. 

Перше надходження документів – 1958 р. 

 

Листування з Одеським губернським управлінням державних земель і май-

на про оренду торфянників. Акти і торгові листи про продаж майна колишніх 

поміщиків. Списки колишніх володарів господарств. 

  

Уповноважений Ради по справах релігійних культів  

Ради Міністрів СРСР по Миколаївській області 
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов  
Совета Министров СССР по Николаевской области 

 Ф. Р-4758, 41 од. зб., 1944–1965 рр. Опис. Рос. мова. 

Уповноважений Ради по справах релігійних культів при Раді Народних Комісарів 

СРСР (з 1946 р. – при Раді Міністрів СРСР) при Миколаївському облвиконкомі роз-
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почав свою діяльність у липні 1944 р. згідно з постановою №302 Миколаївського 

облвиконкому від 28 липня 1944 р. “Про затвердження уповноваженого по справах 

релігійних культів при Раднаркомі СРСР”. 

У своїй роботі уповноважений керувався вказівками Миколаївського облвиконкому, 

Ради по справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР та її уповноваженого 

по УРСР. 

Уповноважений Ради по справах релігійних культів здійснював на території Мико-

лаївської області контроль за правильним застосуванням та додержанням законодав-

ства про релігійні культи місцевими релігійними організаціями, а також місцевими 

радянськими органами, посадовими особами і всіма громадянами на території Ми-

колаївської області. 
З 1963 р. уповноважений перейшов у ведення Ради по справах релігійних культів 

при Раді Міністрів СРСР, отримав найменування – уповноважений по справах релі-
гійних культів при Раді Міністрів СРСР по Миколаївській області. 
У грудні 1965 р. уповноважений припинив свою діяльність згідно з постановою Ра-
ди Міністрів СРСР від 8 грудня 1965 р. №1043 “Про перетворення Ради по справах 

релігійних культів при Раді Міністрів СРСР і Ради по справах російської православ-

ної церкви при Раді Міністрів СРСР в Раду по справах релігій при Раді Міністрів 

СРСР”. 

Документи надійшли на зберігання у 1976 р. 

 

Директивні листи і вказівки Ради по справах релігійних культів, її уповно-

важеного по УРСР, документи по реєстрації релігійних громад, списки вірую-

чих і проповідників релігійних громад, листування з Радою по справах релі-
гійних громад при Раді Міністрів СРСР про діяльність релігійних громад. 

 

Уповноважений Ради по справах російської православної  
церкви Ради Міністрів СРСР по Миколаївській області 
Уполномоченный Совета по делам русской православной  

церкви Совета Министров СССР по Николаевской области 

 Ф. Р-4760, 78 од. зб., 1944–1965 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Уповноважений Ради по справах російської православної церкви розпочав свою дія-

льність на території області у грудні 1944 р. 

У своїй роботі уповноважений керувався вказівками Миколаївського облвиконкому, 

Ради по справах російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР та її упов-

новаженого по Українській РСР. 

 Уповноважений Ради по справах російської православної церкви здійснював конт-
роль за правильним застосуванням та дотриманням законодавства щодо російської 
православної церкви місцевими релігійними організаціями, а також місцевими ра-
дянськими органами, посадовими особами і всіма громадянами на території Мико-

лаївської області. 
У 1944–1949 та 1953–1963 рр. уповноважений Ради по справах російської правосла-
вної церкви знаходився в підпорядкуванні Миколаївського облвиконкому, а в 1949–

1953 та 1963–1965 рр. – при Раді Міністрів СРСР. 

У грудні 1965 р. уповноважений Ради по справах російської православної церкви 

припинив свою діяльність. Був створений єдиний орган – уповноважений по справах 

релігій при Раді Міністрів СРСР по Миколаївській області. 
Документи надійшли на зберігання у 1976 р. 
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Директивні вказівки Ради по справах російської православної церкви, до-

кументи про реєстрацію російських православних громад, листування про до-

тримання законодавства про російську православну церкву. 

 

Уповноважений Ради по справах релігій при Раді Міністрів СРСР  

по Миколаївській області 
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

по Николаевской области 

 Ф. Р-5028, 99 од. зб., 1964–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Уповноважений Ради по справах релігій при Раді Міністрів СРСР по Миколаївській 

області розпочав свою діяльність у січні 1966 р. згідно з постановою Ради Міністрів 

СРСР від 8 грудня 1965 р. №1043. 

Уповноважений Ради по справах релігій здійснював контроль за правильним засто-

суванням та дотриманням законодавства щодо російської православної церкви та 
релігійних культів місцевими радянськими органами, посадовими особами і всіма 
громадянами на території Миколаївської області. 
Документи надійшли на зберігання у 1977 р. У 1991 р. було розсекречено 50 од. зб. 

 

Листування з Радою по справах релігій при Раді Міністрів СРСР та її упов-

новаженим по УРСР, з місцевими радянськими органами про правильне засто-

сування і дотримання законодавства про російську православну церкву та ре-
лігійні культи. 

 

Підвідділи записів актів громадянського стану відділів  

управління виконавчих комітетів Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Подотделы записей актов гражданского состояния отделов  
управления исполнительных комитетов Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

3 фонди, 34 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївський  губернський ,  ф. Р-94, 17 од. зб., 1920–1921 рр. 

Очаківський  міський ,  ф. Р-44, 12 од. зб., 1920–1922 рр. 

Вознесенський  повітовий ,  ф. Р-58, 5 од. зб., 1921–1923 рр. 

 

Діяли при відділах управління виконкомів. Здійснювали реєстрацію актів громадян-

ського стану. 

 

Протоколи засідань волосних виконкомів про організацію волосних під-

відділів ЗАГС та їх штати. Звіти, відомості про природний рух населення та 
кількість зареєстрованих актів громадянського стану по повітах Миколаївсь-

кої губернії. Заяви громадян про здійснення актів громадянського стану. Кни-

ги записів актів громадянського стану. Списки, посвідчення, особові картки 

службовців губернського підвідділу ЗАГС. 
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Відділ запису актів громадянського стану виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного  

комитета Николаевского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-5738, 25 од. зб., 1972–1976 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1972 р. та 
рішення Миколаївського облвиконкому від 29 травня 1972 р. Здійснює контроль за 
роботою районних і міських відділів ЗАГС, надає практичну і методичну допомогу 

виконкомам сільських і селищних Рад депутатів трудящих, які реєструють акти гро-

мадянського стану. 

 

Плани і звіти про роботу відділу. Довідки про результати перевірок роботи 

органів ЗАГС в області. Документи про проведення щорічних оглядів-

конкурсів на кращий відділ ЗАГС області. Листування з міністерствами юсти-

ції і фінансів УРСР про штати обласного відділу, відновлення втрачених запи-

сів, порядок видавання довідок громадянам, роботу органів ЗАГС області. 
 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної  
діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації 
Управление внешних отношений и внешнеэкономической  

деятельности Николаевской областной государственной  

администрации  

Ф. 6114, 23 од. зб., 2002–2008 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено як самостійний підрозділ відповідно до розпорядження голови Миколаїв-

ської облдержадміністрації від 31.01.2002 р. № 53-р на базі управління зовнішньое-
кономічної діяльності головного управління економіки облдержадміністрації. Лікві-
довано у 2008 р. на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 

09.11.2007 р. № 355-р.  

Займалось забезпеченням реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності на території області. Сприяло виконанню зобов’я-

зань за міжнародними договорами України, розвитку міжнародного співробітництва 
у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, економі-
чної безпеки, охорони здоров’я, науки, культури, туризму, фізкультури і спорту та 

інших сфер суспільного життя, активізації зовнішньоекономічних зв’язків та виходу 

на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та орга-
нізацій. 

Перше надходження документів – 2009 р. 

 

Положення про управління, накази начальника з основної діяльності, план 

роботи, кошторис доходів та видатків, звіти про роботу, з фінансово-госпо-

дарської діяльності, штатні розписи.  



129 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Відділ у справах національностей та міграції  
Миколаївської обласної  державної адміністрації 
Отдел по делам национальностей и миграции  

Николаевской областной государственной администрации  

Ф. 6116, 15 од. зб., 1995–1998 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений як відділ міграції виконкому Миколаївської облради народних депутатів 

відповідно до Закону України “Про біженців” від 24.12.1993 р. та постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 22.06.1994 р. № 428 “Про створення органів міграційної 
служби в Україні”, від 20.03.1995 р. № 199 “Про затвердження типового положення 

про відділи міграції в областях, містах Києві та Севастополі”, наказу Міністерства 
України у справах національностей, міграції та культів від 27.04.1995 р. № 13 “Про 

створення відділів міграції в областях, містах Києві та Севастополі”. В зв’язку з лік-

відацією виконкому облради з вересня 1995 р. увійшов у структуру створеної Мико-

лаївської облдержадміністрації. Відповідно до розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 12.12.1995 р. № 212 відділ міграції перейменований у відділ у справах 

національностей та міграції. 
Забезпечував проведення в області єдиної державної політики у сфері міграції. Коор-

динував роботу місцевих органів державної виконавчої влади, пов’язаної з розробкою 

та здійсненням заходів щодо тимчасового обслуговування біженців, депортованих 

осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання. Здійснював 

контроль за дотриманням законодавства України з міграційних питань. Виконував 

тематичні завдання Міністерства у справах національностей, міграції та культів. 

Перше надходження документів – 2009 р. 

 

Положення про відділ, накази завідуючого з основної діяльності, план ро-

боти, інформації, аналітичні довідки з питань діяльності, штатні розписи. 

ДЕРЖАВНИЙ  І  НАРОДНИЙ  КОНТРОЛЬ  

Вознесенська повітова робітничо-селянська інспекція 

Вознесенская уездная рабоче-крестьянская инспекция 

Ф. Р-338, 50 од. зб., 1920–1922 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворене на підставі наказу Народного комісаріату РСІ про реорганізацію установ 

держконтролю на Україні від 25 лютого 1920 р. До його функцій входило проведен-

ня в життя заходів по вдосконаленню управлінського апарату, перевірка діяльності 
державних установ, підприємств, громадських організацій, контроль за виконанням 

рішень органів Радянської влади. Було підпорядковане Одеському губернському 

відділу РСІ. Ліквідоване на підставі постанови ВУЦВК від 8 березня 1922 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1926 р. 

 

Циркуляри та інструкції Одеської губернської РСІ. Звіти про діяльність 

Вознесенської повітової РСІ за 1920–1922 рр. Звіти і акти про обстеження 

Вознесенської повітової РНГ (1920), повітових відділів та інших установ. До-

повіді і звіти волосних інспекцій (1921). Протокол засідання І Вознесенського 

з’їзду представників волосних і сільських РСІ (1921). Документи про організа-
цію і діяльність гуртків сприяння РСІ. Відомості про членів гуртків. 
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Єланецька волосна робітничо-селянська інспекція 

Еланецкая волостная рабоче-крестьянская инспекция 

Ф. Р-339, 4 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Документи установи простежуються за 1921–1922 рр. 

Здійснювала контроль за виконанням місцевими органами влади рішень і постанов 

партії та радянського уряду. 

 

Протоколи засідань Єланецької волосної робітничо-селянської інспекції. 
Акти обстеження інспекцією сільських установ. Заяви громадян волості про 

повернення їм частини майна, яке було відібране при розкуркуленні. 
 

Миколаївська повітова робітничо-селянська інспекція  

Николаевская уездная рабоче-крестьянская инспекция  

Ф. Р-1783, 12 од. зб., 1921–1923 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Організоване у березні 1923 р. з утворенням Миколаївського округу. Було органом 

радянського контролю за діяльністю державних установ, підприємств і громадських 

організацій. Перебувало у віданні Одеського губернського відділу робітничо-се-
лянського державного контролю. 

Припинило діяльність на підставі постанови ВУЦВК від 29 серпня 1923 р. про реор-

ганізацію органів державного контролю. У фонді є справи, розпочаті у 1921–

1922 рр. у Миколаївському повітовому відділенні робітничо-селянського державно-

го контролю. 

 

Положення про робітничо-селянський державний контроль УСРР (1922). 

Накази і циркуляри Одеського губернського відділу робітничо-селянського 

державного контролю (1923). Квартальні плани ревізійної діяльності і звіти 

про роботу повітового і окружного відділень. Доповідні записки і акти обсте-
ження відділів повітвиконкому та інших установ і організацій. Місячні зве-
дення про проведені ревізії. Доповідні записки і протоколи засідань комісії по 

денаціоналізації підприємств Миколаєва (1922). Протоколи засідань комісії 
при Миколаївському повітдержконтролі по встановленню і скороченню шта-
тів установ (1923). Копії протоколів Миколаївської повітової економічної на-
ради (1921–1922). 

 

Миколаївська міська контрольна комісія КП(б)У –  

робітничо-селянська інспекція 

Николаевская городская контрольная комиссия КП(б)У –  

рабоче-крестьянская инспекция 

Ф. Р-1281, 62 од. зб., 1931–1934 рр. Опис, каталог. Укр. мова. 

Утворена в 1931 р. на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1931 р. 

Була органом партійно-державного контролю. До завдань комісії входило вивчення і 
узагальнення практики діяльності органів державного управління, перевірка та оцін-
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ка роботи державних і господарських органів, розробка і здійснення заходів по реор-

ганізації управлінського апарату, контроль за виконанням всіма установами, підпри-

ємствами і організаціями радянських законів, постанов партії і уряду. Ліквідована 

згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР від 11 лютого 1934 р. 

 

Плани роботи Миколаївської міської КК-РСІ (1931–1932). Рішення засі-
дань міської КК-РСІ, доповідні записки та акти про перевірку дотримання ре-
волюційної законності і застосування штрафної політики. Висновки по обсте-
женню органів суду і прокуратури. Акти обстеження сільрад, що були у відан-

ні Миколаївської міськради. Матеріали по обстеженню стану громадського 

харчування на промислових підприємствах міста. Листування про організацію 

робітничого шефства над радянським апаратом і про результати роботи груп 

сприяння міської КК-РСІ. Циркуляри Одеської обласної КК-РСІ і листування 

про розгляд скарг, протоколи засідань бюро скарг (1931), акти та інші матеріа-
ли по розгляду скарг, що надійшли від установ і окремих громадян. 

 

Очаківське міське відділення Одеського відділу  

робітничо-селянської інспекції  
Очаковское городское отделение Одесского отдела  

рабоче-крестьянской инспекции  

Ф. Р-342, 3 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Документи установи простежуються за 1920–1921 рр. 

Здійснювало контроль за виконанням місцевими органами влади рішень і постанов 

партії та радянського уряду. 

Документи надійшли на зберігання у 1926 р. 

 

Реєстраційні листи членів робітничо-селянської інспекції Очаківського 

відділення. Заяви торговців про повернення їм відібраних крамниць. 

 

Районні контрольні комісії КП(б)У – робітничо-селянські інспекції  
Районные контрольные комиссии КП(б)У –  

рабоче-крестьянские инспекции 

2 фонди, 89 од. зб., 1930–1934 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Братська, ф. Р-1449, 7 од. зб., 1930–1931 рр. 

Новобузька, ф. Р-951, 82 од. зб., 1929–1934 рр. 

 

Утворені на підставі постанови ВУЦВК від 23 серпня 1930 р. Виконували функції, 
аналогічні функціям Миколаївської міської комісії. Ліквідовані згідно з постановою 

ЦВК і РНК СРСР від 11 лютого 1934 р. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1952 р. 

 

Протоколи засідань Новобузької РКК-РСІ, плани і звіти про роботу комі-
сій (1932–1933). Звіт Новобузької РКК-РСІ на ІІІ районній партконференції 
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(1932). Документи про проведення чистки радянського апарату (ф. Р-951). Ак-

ти обстеження районних установ, підприємств і навчальних закладів. Програ-
ми обстеження, доповідні записки та акти про стан колгоспів, сільськогоспо-

дарської техніки, колгоспної торгівлі. Документи перевірки проведення пода-
ткової політики. Акти перевірки підготовки до весняної сівби і виконання хлі-
бозаготівель. Статистичні відомості про заготівлю сільськогосподарських 

продуктів (ф. Р-951; 1931–1932). Протокол першого зльоту колгоспників – 

ударників Новобузького району (1931). Листування про роботу секцій РСІ при 

сільрадах, про зміцнення їх складу представниками від бідноти. Протоколи 

засідань сільських секцій РСІ. Протоколи загальних зборів і відомості про 

склад і роботу груп сприяння РСІ в колгоспах, МТС і районних установах. 

Листування про проведення рейдів перевірки групами сприяння.  

 

Миколаївське відділення робітничо-селянської інспекції 
“Чорномортрансу” 

Николаевское отделение рабоче-крестьянской инспекции 

“Черномортранса” 

Ф. Р-1798, 8 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене 27 вересня 1921 р. Скасоване з 1 листопада 1922 р. 

Здійснювало контроль за діяльністю установ водного транспорту в м. Миколаєві. 
Документи надійшли на зберігання у 1948 р. 

 

Положення, інструкції, постанови, накази Всеукраїнської робітничо-

селянської інспекції. Акти і протоколи організаційних засідань комісії по пи-

танню реорганізації мережі продовольчого постачання по Миколаївському 

відділенню робітничо-селянської інспекції “Чорномортрансу”. Історична дові-
дка про організацію Миколаївського відділення робітничо-селянської інспек-

ції “Чорномортрансу”. Книга наказів. 

 

Миколаївська дільнична інспектура державного контролю  

по будівництву  

Николаевская участковая инспектура государственного контроля  

по строительству 

Ф. Р-2091, 23 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Документи установи простежуються за 1932–1934 рр. 

Здійснювала контроль за відповідними установами по будівництву окремих об’єк-

тів. 

  

Плани, проекти, кошториси по будівництву окремих об’єктів.  
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Старший контролер держконтролю за витрачанням  

і збереженістю хлібопродуктів Міністерства державного  

контролю СРСР, м. Миколаїв 

Старший контролер госконтроля за расходованием  

и сохранностью хлебопродуктов Министерства государственного  

контроля СССР, г. Николаев  
Ф. Р–1953, 441 од. зб., 1946–1951 рр. Описи. Рос. мова. 

Група старшого контролера держконтролю за витрачанням і збереженням хлібопро-

дуктів по Миколаївській області була створена на підставі Постанови Ради Мініст-
рів СРСР від 14 листопада 1946 р. і розпочала свою діяльність з 15 грудня 1946 р. 

Група шляхом перевірок здійснювала контроль за правильним та економним витра-
чанням хлібопродуктів, за збереженням державних ресурсів хліба від розкрадання, 

псування і всякого роду збитків. На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 

6 березня 1951 р. група старшого контролера за витрачанням і збереженням хлібо-

продуктів по Миколаївській області з 15 квітня 1951 р. припинила свою діяльність. 

Документи надійшли на зберігання у 1951 р. 

 

Листування з Міністерством Держконтролю СРСР з питань ревізій і пере-
вірок збереження державного хліба. Документи перевірок обліку збереження і 
витрачання хлібопродуктів, підготовки технічної бази до приймання врожаїв 

хліба. Бухгалтерські документи касового порядку, відомості на видачу заро-

бітної плати.  

 

Група комісії державного контролю при Раді Міністрів УРСР  

по Миколаївській області 
Группа комиссии государственного контроля  

при Совете Министров УССР по Николаевской области 

Ф. Р-2816, 80 од. зб., 1962 р. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Група комісії державного контролю при Раді Міністрів УРСР по Миколаївській об-

ласті була створена у грудні 1961 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради 

УРСР від 19 серпня 1961 р. і Постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 

1961 р. Займалась перевіркою виконання рішень Уряду СРСР і Уряду УРСР з найва-
жливіших питань народного господарства, дотримання державної дисципліни у ви-

трачанні грошових коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, контролювала 
стан обліку і державної звітності, перевіряла роботу по вдосконаленню державного 

апарату управління та скороченню коштів на його утримання. Група була скасована 
на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 6 грудня 1962 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1963 р. У 1990 р. була розсекречена 1 од. зб. 

 

Квартальні звіти про роботу групи Держконтролю Ради Міністрів УРСР по 

Миколаївській області, документи перевірок виконання урядових постанов і 
розпоряджень на місцях, постанови Комісії державного контролю Ради Мініс-
трів УРСР, доповідні записки та листи про посилення боротьби з хабарницт-
вом та розкраданням народного майна, касові документи, штатні розписи, ко-

шториси видатків. 
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Миколаївський обласний комітет народного контролю 

Николаевский областной комитет народного контроля  

Ф. Р-2873, 2516 од. зб., 1963–1991 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

У лютому 1963 р. на підставі Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР 

та Ради Міністрів СРСР від 27 листопада 1962 р. були створені комітети партійно-

радянського контролю промислового та сільського обкомів Компартії України та 
облвиконкомів. У 1964 р. об’єднані в єдиний обласний комітет партійно-державного 

контролю. У відповідності до Постанови ЦК КПРС від 6 грудня 1965 р. і Закону 

СРСР від 9 грудня 1965 р. перетворений в обласний комітет народного контролю. 

Підпорядковувався безпосередньо Комітету народного контролю Української РСР. 

Ліквідований відповідно до Постанови Верховної Ради УРСР “Про скасування комі-
тетів народного контролю Української РСР” від 20 листопада 1990 р. та рішення 

четвертої сесії 1 скликання від 10 січня 1991 р. Миколаївської обласної Ради народ-

них депутатів.  

Контролював виконання планів і завдань підприємствами, установами, організаціями 

і колгоспами. Керував роботою міських та районних комітетів народного контролю. 

Документи надійшли на зберігання у 1968 р. У 1991 р. було розсекречено 16 од., зб. 

 

Постанови обласного комітету народного контролю. Протоколи засідань 

обласних комітетів партдержконтролю і народного контролю. Звіти і довідки 

про роботу органів контролю. Документи перевірок роботи груп і постів на-
родного контролю на підприємствах. Документи перевірок використання ро-

бочого часу на підприємствах, витрати металу, паливно-енергетичних і вод-

них ресурсів, дотримання державної і фінансової дисципліни, збереження со-

ціалістичної власності, забезпечення збирання врожаю і заготівлі сільськогос-
подарської продукції, побутового і медичного обслуговування населення та ін.  

 

Районні та міські комітети народного контролю 

Районные и городские комитеты народного контроля 

25 фондів, 7085 од. зб., 1963–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Районні :  

Арбузинський, ф. Р-5561, 218 од. зб., 1967–1990 рр. 

Баштанський, ф. Р-3820, 221 од. зб., 1963–1990 рр. 

Березанський, ф. Р-5481, 178 од. зб., 1967–1990 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-3494, 193 од. зб., 1965–1991 рр. 

Братський, ф. Р-3973, 344 од. зб., 1963–1990 рр. 

Веселинівський, ф. Р-3578, 406 од. зб., 1965–1990 рр. 

Вознесенський, ф. Р-3616, 219 од. зб., 1963–1990 рр. 

Врадіївський, ф. Р-5525, 245 од. зб., 1967–1990 рр. 

Доманівський, ф. Р-5075, 411 од. зб., 1963–1990 рр. 

Єланецький, ф. Р-4053, 185 од. зб., 1965–1990 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5389, 169 од. зб., 1965–1990 рр. 

Заводський  район  м .  Миколаєва ,  ф. Р-4986, 538 од. зб., 1963–1990 рр. 

Казанківський, ф. Р-3317, 179 од. зб., 1965–1990 рр. 

Корабельний  район  м .  Миколаєва ,  ф. Р-5870, 138 од. зб., 1974–1990 рр. 
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Кривоозерський, ф. Р-5529, 400 од. зб., 1965–1991 рр. 

Ленінський  район  м .  Миколаєва ,  ф. Р-4988, 401 од. зб., 1963–1990 рр. 

Миколаївський, ф. Р-3638, 159 од. зб., 1963–1990 рр. 

Новобузький, ф. Р-3891, 342 од. зб., 1963–1990 рр. 

Новоодеський, ф. Р-4298, 273 од. зб., 1963–1990 рр. 

Очаківський, ф. Р-5383, 280 од. зб., 1967–1990 рр. 

Первомайський, ф. Р-4520, 332 од. зб., 1963–1990 рр. 

Снігурівський, ф. Р-4208, 200 од. зб., 1963–1990 рр. 

Центральний  район  м .  Миколаєва ,  ф. Р-3420, 344 од. зб., 1963–1990 рр. 

Міські :  

Миколаївський, ф. Р-4990, 374 од. зб., 1965–1989 рр. 

Первомайський, ф. Р-3037, 336 од. зб., 1963–1990 рр. 

 

Утворені відповідно до Постанови ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради 

та Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1962 р. як комітети партійно-державного конт-
ролю. Відповідно до Закону УРСР від 22 грудня 1965 р. “Про органи народного кон-

тролю в Українській РСР” реорганізовані в комітети народного контролю. Ліквідо-

вані у січні 1991 р. Здійснювали керівництво групами та постами народного контро-

лю, контролювали виконання планів розвитку народного господарства, стан збері-
гання соціалістичної власності, дотримання державної дисципліни. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2003 р.  

 

Протоколи засідань, постанови органів партдержконтролю. Плани та звіти 

про роботу комітетів. Документи перевірок фінансової та господарської діяль-

ності колгоспів, радгоспів та організацій районів. Інформації, довідки про ро-

боту органів народного контролю. Звіти про розгляд скарг та заяв трудящих. 

ПРАВОСУДДЯ  

ЮСТИЦ І Я  

Відділ юстиції Миколаївського губернського виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (губюст) 

Отдел юстиции Николаевского губернского исполнительного  

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских  

депутатов (губюст) 

Ф. Р-100, 507 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 4 лютого 1920 р. відповідно до декрету РНК УСРР “Про юридичні відді-
ли губернських, повітових і міських виконкомів” від 25 лютого 1919 р. для керівни-

цтва і контролю за діяльністю судових і слідчих органів, а також місць ув’язнення 

на території губернії. Припинив діяльність у листопаді 1922 р. згідно з постановою 

ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. про ліквідацію відділів юстиції. 
Документи надійшли на зберігання у 1928 р. У 1990 р. розсекречено 4 од. зб. 
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Декрети, постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції РНК УСРР, 

ВУЦВК, Наркомату юстиції УСРР, Миколаївського губвиконкому. Накази 

Миколаївського губюсту. Звіти про діяльність губюсту, його підвідділів, пові-
тових відділів юстиції. Доповіді про роботу народних судів і губревтрибуна-
лу, діяльність Миколаївської губернської ради народних суддів (1921–1922). 

Акти ревізій народних судів. Протоколи засідань колегії губюсту, районних 

з’їздів по виборах кандидатів у народні судді (1921–1922), протоколи та акти 

комісії по санітарному огляду місць ув’язнення. Відомості про розподіл діль-

ниць народних суддів по Миколаївському, Херсонському і Дніпровському 

повітах. Доповіді і листування про організацію судово-карної міліції (1920), 

діяльність повітових комісій по проведенню “Місяця Червоного пра-
ва” (1920), реорганізацію повітових відділів юстиції в повітові бюро (1922), 

ліквідацію губюсту і підпорядкованих йому органів юстиції (1922). Статисти-

чні відомості про рух судових справ у народних судах і губревтрибуналі. Спи-

ски особового складу губюсту, відомості на видачу заробітної плати службов-

цям губюсту. 

 

Управління юстиції в Миколаївській області Міністерства  

юстиції України 

Управление юстиции в Николаевской области Министерства  

юстиции Украины 

Ф. Р-2094, 878 од. зб., 1939–1941, 1944–1956, 1971–1996 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене у січні 1939 р. як управління Народного комісаріату юстиції УРСР по Ми-

колаївській області згідно з постановою РНК СРСР від 16 грудня 1938 р. З 1946 р. 

іменувалось управлінням Міністерства юстиції УРСР при виконкомі Миколаївської 
обласної Ради депутатів трудящих. 

Ліквідоване згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 серпня 1956 р. з 
передачею функцій обласному суду. Відновило діяльність у січні 1971 р. як відділ 

юстиції Миколаївського облвиконкому відповідно до постанови РМ УРСР від 4 гру-

дня 1970 р. Згідно з постановою РМ УРСР від 10 серпня 1988 р. відділ юстиції і від-

діли РАГС об’єднані в управління юстиції Миколаївського облвиконкому. Зі ство-

ренням у квітні 1992 р. Миколаївської облдержадміністрації ввійшло в її структуру. 

З 26 червня 1994 р. безпосередньо підпорядковане Міністерству юстиції України і 
іменується управлінням юстиції у Миколаївській області. 
Здійснює організаційне забезпечення діяльності народних судів, керівництво держа-
вним і приватним нотаріатом, відділами реєстрації актів громадянського стану.  

Перше надходження документів – 1955 р., останнє – 2000 р. 

 

Накази по управлінню (1939–1941, 1944–1955, 1976–1995). Положення про 

управління юстиції Миколаївської облдержадміністрації (1993). Протоколи 

засідань колегії управління (1984–1996), оперативних нарад (1944–1956), ме-
тодичної ради з правової роботи в народному господарстві (1973–1988), коор-

динаційно-методичної ради з правової пропаганди (1973–1990). Плани, допо-
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віді, звіті про роботу обласного управління юстиції, народних судів і нотаріа-
льних контор. Аналізи і узагальнення судової практики народних судів з розг-
ляду цивільних і кримінальних справ, аналізи роботи нотаріальних контор 

(1945–1955, 1971–1996). Довідки, доповідні записки, акти комплексних і ці-
льових перевірок роботи народних судів, юридичних консультацій (1973–

1991), державних нотаріальних контор (1973–1995), приватних нотаріусів 

(1996). Листування про своєчасне і якісне розслідування судових справ, розг-
ляд скарг і заяв громадян, стан правової роботи в установах, на підприємст-
вах, в організаціях області, організацію діловодства в судових установах, ме-
ханізм переходу державного нотаріату на приватну форму діяльності. Статис-
тичні звіти народних судів області про рух судових справ (1940–1941), роботу 

судів першої інстанції по розгляду цивільних і кримінальних справ (1971–

1996), роботу судових виконавців (1953–1956, 1971–1985), діяльність нотаріа-
льних контор (1940–1941, 1972–1994). Штатні розписи управління юстиції 
(1950–1956, 1971–1996), народних судів (1973–1996), державних нотаріальних 

контор (1973–1996), відділів РАГС (1994–1996). Звіти про фінансово-

господарську діяльність управління юстиції (1944–1956, 1971–1996). Доку-

менти про роботу профспілкового комітету (1971–1995). 

ПРОКУРАТУ РА  

Миколаївська повітова прокуратура 

Николаевская уездная прокуратура 

Ф. Р-122, 9 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена у 1922 р. Підпорядковувалась Одеській губернській прокуратурі. Здійсню-

вала прокурорський нагляд на території повіту. 

Ліквідована в зв’язку з ліквідацією повітів згідно з постановою ВУЦВК від 7 берез-
ня 1923 р. 

 

Реєстр слідчих і наглядових справ. Заяви в’язнів і листування по їх розгля-

ду. Наглядові справи обвинувачених громадян. 

 

Окружні прокуратури 

Окружные прокуратуры 

2 фонди, 1219 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївська, ф. Р-123, 1218 од. зб., 1923–1930 рр. 

Первомайська, ф. Р-2265, 1 од. зб.,1923 р. 

 

Утворені в квітні 1923 р. з утворенням Миколаївського округу згідно з постановою 

ВУЦВК від 28 червня 1922 р. про прокурорський нагляд. 

Здійснювали нагляд за судово-слідчими органами і законністю дій всіх органів дер-

жавної влади, адміністративно-господарських установ, громадських організацій і 
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приватних осіб. До 1925 р. підпорядковувались Одеській губернській прокуратурі, з 
1925 р. – Прокуратурі УСРР. Ліквідовані в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

У 1990 р. розсекречено 139 од. зб. У 1995 р. за результатами експертизи цінності 
документів вилучено 293 од. зб. 

 

Циркуляри і розпорядження Наркомату юстиції УСРР, Одеської губернсь-

кої і Миколаївської окружної прокуратур. Протоколи нарад працівників Ми-

колаївської окружної і районних прокуратур (1925–1927), засідань комісій у 

справах неповнолітніх і боротьби з дитячою злочинністю (1924–1925), по поз-
бавленню прав землеволодіння і виселення за межі округу колишніх поміщи-

ків (1926), по боротьбі з бандитизмом (1923). Протоколи зборів членів колегії 
захисників (1924). Звіти, доповіді, статистичні відомості про діяльність Мико-

лаївської окрпрокуратури. Акти обстеження і доповіді про дотримання рево-

люційної законності в Миколаївському окрузі і стан адміністративного нагля-

ду. Листування по матеріалах, опублікованих на сторінках газет робсількора-
ми, про розгляд судово-слідчих і судових справ, роботу арбітражних комісій, 

спрощення судового апарату, проведення амністій, боротьбу з безробіттям 

серед підлітків (1925), розгляд конфліктно-трудових і судово-земельних пи-

тань. Звіти народних судів про рух і характер судових справ. Слідчі і наглядо-

ві справи. Заяви і касаційні скарги громадян на судові рішення. Штатні розпи-

си. Відомості на видачу заробітної плати працівникам Миколаївської окрпро-

куратури. 

 

Прокуратура Миколаївської області 
Прокуратура Николаевской области 

Ф. Р-3987, 1106 од. зб., 1944–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала діяльність у 1937 р. зі створенням Миколаївської області. Підпорядкову-

валась Прокуратурі УРСР, з 1991 р. – Генеральній прокуратурі України. Здійснює 
нагляд за дотриманням законності, керує діяльністю районних і міських прокуратур. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 2006 р. У 1990 р. розсекречено 

197 од. зб. 

 

Накази, розпорядження, директивні вказівки, інформаційні і методичні 
листи, доповіді прокуратури області з питань прокурорсько-слідчої роботи. 

Протоколи засідань колегії облпрокуратури (1981–1995), оперативних і міжві-
домчих нарад (1965–1980), обласних координаційних нарад при прокуратурі 
області та матеріали до них (1981–1995). Подання облпрокуратури, що вно-

сяться на розгляд партійних, радянських, профспілкових органів, керівників 

підприємств і організацій з питань прокурорського нагляду (1957–1979). Ана-
лізи, узагальнення, огляди з питань прокурорсько-слідчої роботи (1946–1995). 

Акти, довідки, доповідні записки про наслідки галузевих і комплексних пере-
вірок роботи районних прокуратур (1945–1986). Фінансові звіти. Кошториси 

видатків. Штатні розписи. 
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Міські і районні прокуратури 

Городские и районные прокуратуры 

14 фондів, 928 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Міські :  

Миколаївська, ф. Р-5663, 101 од. зб., 1955–1977 рр. 

Районні :  

Баштанська, ф. Р-4930, 126 од. зб., 1944–1975 рр. 

Березанська, ф. Р-5484, 13 од. зб., 1967–1970 рр. 

Братська, ф. Р-4856, 39 од. зб., 1949–1970 рр. 

Вознесенська, ф. Р-5396, 54 од. зб.,1949–1970 рр. 

Доманівська, ф. Р-5376, 72 од. зб., 1944–1970 рр. 

Жовтнева, ф. Р-5448, 90 од. зб., 1947–1962, 1965–1973 рр. 

Казанківська, ф. Р-5291, 39 од. зб., 1965–1968 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5700, 49 од. зб., 1965–1973 рр. 

Миколаївська, ф. Р-5668, 88 од. зб., 1949–1975 рр. 

Новоодеська, ф. Р-4995, 37 од. зб., 1948–1970 рр. 

Очаківська, ф. Р-5423, 51 од. зб., 1944–1962, 1965–1967 рр. 

Первомайська, ф. Р-5467, 164 од. зб., 1944–1975 рр. 

Привільнянська, ф. Р-5264, 5 од. зб., 1945–1950 рр. 

 

Миколаївська міська прокуратура створена у 1933 р., діяльність районних прокура-
тур простежується за документами протягом 1944 р., після визволення територій 

районів від нацистської окупації. Підпорядковувалися з 1933 р. прокуратурі Одесь-

кої області, з 1937 р. – Миколаївської області. Здійснювали нагляд за дотриманням 

законності розпорядчими і виконавчими органами, організаціями, підприємствами, 

посадовими особами і громадянами на відповідних територіях. 

 

Протоколи і постанови оперативних і відомчих нарад і матеріали до них. 

Аналізи, узагальнення і огляди по всіх галузях і окремих питаннях прокурор-

сько-слідчої роботи. Подання прокурорів у радянські, партійні, комсомольські 
органи з питань прокурорсько-слідчої роботи. Доповіді, інформації, довідки 

райміськпрокуратур про прокурорський нагляд, стан злочинності в районах, 

заходи по боротьбі з правопорушеннями серед неповнолітніх, участь громад-

ськості в боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями. Довідки, акти, допові-
дні записки про наслідки галузевих перевірок роботи райміськпрокуратур. 

Статистичні звіти про роботу районних прокуратур. Фінансові звіти, штатні 
розписи, кошториси видатків. 

СУД  

Миколаївський губернський революційний трибунал (губревтрибунал) 

Николаевский губернский революционный трибунал (губревтрибунал) 

Ф. Р-153, 1415 од. зб., 1918–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у лютому 1920 р. з утворенням Миколаївської губернії. Був спеціальним 

судом, покликаним боротися з контрреволюцією та іншими небезпечними для ра-
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дянської влади злочинами на території губернії. Ліквідований у грудні 1922 р. відпо-

відно до “Положення про судоустрій УСРР” від 16 грудня 1922 р.  

Документи надійшли на зберігання у 1926 р. У 1990 р. розсекречено 723 од. зб. 

 

Декрети, постанови, циркуляри, телеграми РНК УСРР, ВУЦВК, Наркома-
ту юстиції УСРР, губвиконкому про організацію та діяльність військового і 
продподаткового відділень губревтрибуналу, штати продовольчих виїзних 

сесій, судочинство по податкових правопорушеннях, боротьбу з бандитизмом, 

дезертирством, винесення і виконання вироків. Накази губревтрибуналу. Про-

токоли судових засідань особливої продовольчої сесії губревтрибуналу. Звіти 

і доповіді про діяльність губревтрибуналу. Судові справи про звинувачення 

громадян у контрреволюційній діяльності, дискредитації радянської влади, 

розповсюдженні провокаційних чуток, злочинному ухиленні від сплати прод-

податку, службових злочинах, спекуляції. Вироки особливої виїзної сесії губ-

ревтрибуналу по продподатку. Особові справи, списки, посвідчення працівни-

ків губревтрибуналу. Відомості на видачу зарплати. 

 

Камера народного судді при Миколаївській 

надзвичайній комісії 
Камера народного судьи при Николаевской 

чрезвычайной комиссии 

Ф. Р-1855, 11 од. зб., 1922 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом січня-лютого 1922 р. 

Нарсуддя розслідував справи по звинуваченню громадян у контрреволюційній дія-

льності, саботажі, дезертирстві, спекуляції та ін., що надходили від губернської над-

звичайної комісії. 
 

Листування з губернською надзвичайною комісією, судовими установами, 

народними засідателями з судово-слідчих питань. Список слідчих справ, пере-
даних до губернської ради народних суддів (губраднарсуду) у зв’язку з лікві-
дацією камери нарсудді при губнк (1922). Список справ підсудних. 

 

Миколаївська губернська рада народних суддів (раднарсуд) 

Николаевский губернский совет народных судей (совнарсуд) 

Ф. Р-1579, 116 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяла у 1920–1922 рр. Була касаційною інстанцією для народних судів губернії. 
  

Карні справи по касаційних скаргах на вироки народних судів. 
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Народні суди 

Народные суды 

39 фондів, 10490 од. зб., 1918–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Дільничні :  

Миколаївського  округу  

1- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-966, 1474 од. зб., 1919–1930, 1937–1938 рр. 

2- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-965, 956 од. зб., 1919–1930, 1937–1939 рр. 

3- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-968, 664 од. зб., 1919, 1924–1929, 1937–1938 рр. 

4- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-971, 375 од. зб., 1919, 1927–1929 рр. 

5- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-970, 458 од. зб., 1918–1923, 1928–1929, 1938–1939 рр. 

6- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-969, 392 од. зб., 1919, 1926–1929 рр. 

7- ї ,  м .  Миколаїв ,  Ф. Р-967, 689 од. зб., 1919, 1927–1929 рр. 

8- ї ,  м .  Миколаїв ,  Ф. Р-973, 87 од. зб., 1919, 1924–1927 рр. 

9- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-2145, 14 од. зб., 1918–1919 рр. 

10- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-972, 216 од. зб., 1918–1919, 1924–1927 рр. 

11- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-974, 18 од. зб., 1918–1919, 1924 рр. 

13- ї ,  м .  Миколаїв ,  ф. Р-975, 8 од. зб., 1926 р. 

 

Об’єднаної камери Миколаївського окружного суду, м. Миколаїв,  

ф. Р-964, 1952 од. зб., 1929–1932, 1934–1936 рр. 

 

Ми к о л а ї в с ь к о ї  о б л а с т і  

Районів  м .  Миколаєва  

Заводського :  

1-ї, ф. Р-2722, 4 од. зб., 1940–1941 рр. 

Ленінського :  

1-ї, ф. Р-2718, 12 од. зб., 1939–1941 рр. 

4-ї, ф. Р-2719, 4 од. зб., 1938–1940 рр. 

5-ї, ф. Р-2720, 5 од. зб., 1939–1941 рр. 

7-ї, ф. Р-2721, 1 од. зб., 1940 р. 

Центрального :  

2-ї, ф. Р-2710, 2 од. зб., 1940–1941 рр. 

3-ї, ф. Р-2711, 4 од. зб., 1940 р. 

4-ї, ф. Р-2712, 7 од. зб., 1937–1940 рр. 

5-ї, ф. Р-2713, 2 од. зб., 1939–1940 рр. 

6-ї, ф. Р-2714, 2 од. зб., 1940–1941 рр. 

7-ї, ф. Р-2715, 3 од. зб., 1939–1940 рр. 

10-ї, ф. Р-2716, 1 од. зб., 1939 р. 

14-ї, ф. Р-2717, 1 од. зб., 1939–1940 рр. 

 

Районні  і  міські:  

Баштанський, ф. Р-1413, 696 од. зб., 1920–1930, 1944–1953 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-1901, 673 од. зб., 1923–1930 рр. 

Вознесенський, 2-га дільниця, ф. Р-1586, 1 од. зб., 1923–1924 рр. 

Володимирівський, ф. Р-961, 601 од. зб., 1921–1931, 1934–1935, 1944–1958 рр. 

Казанківський, 2-га дільниця, ф. Р-5279, 11 од. зб., 1959–1960 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5701, 16 од. зб., 1966–1973 рр. 

Лисогірський, ф. Р-5188, 3 од. зб., 1944–1946 рр. 
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Миколаївський, ф. Р-5762, 44 од. зб., 1957–1974 рр. 

Новобузький, ф. Р-944, 853 од. зб., 1920–1930 рр. 

Новоодеський, ф. Р-4796, 48 од. зб., 1950–1970 рр. 

Очаківський, ф. Р-5739, 132 од. зб., 1944–1975 рр. 

Первомайський  міський ,  ф. Р-5754, 29 од. зб., 1950, 1966–1975 рр. 

Привільнянський, ф. Р-5469, 32 од. зб., 1945–1959 рр. 

 

Утворювались і діяли відповідно до адміністративно-територіального поділу Мико-

лаївщини. Були судами 1-ї інстанції з цивільних і кримінальних справ. 

 

Протоколи виробничих і міжвідомчих нарад. Аналізи і узагальнення судо-

вої практики по окремих категоріях цивільних і кримінальних справ. Довідки, 

доповідні записки про результати перевірки роботи районних народних судів. 

Статистичні звіти про роботу народних судів і судових виконавців (1944–

1977). Алфавітні книги і настільні реєстри цивільних і кримінальних справ. 

Кримінальні і цивільні справи (1918–1941). Фінансові звіти, кошториси видат-
ків, штатні розписи районних народних судів (1944–1977). 

 

Миколаївський окружний суд (окрсуд) 

Николаевский окружной суд (окрсуд) 

Ф. Р-48, 1825 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови 

Утворений відповідно до постанови РНК УСРР від 6 липня 1925 р. Був вищою судо-

вою інстанцією в окрузі і органом нагляду за діяльністю підвідомчих народних су-

дів. Розглядав цивільні і карні справи, віднесені законом до відання окружних судів. 

Припинив діяльність у зв’язку з ліквідацією Миколаївського округу відповідно до 

постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. 

У фонді є справи уповноваженого Одеського губернського суду по Миколаївському 

округу за 1923–1925 рр.  

 

Постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів юстиції СРСР і УСРР, Вер-

ховного суду УСРР про зміни і доповнення до карного і цивільного законо-

давства, порядок розгляду судових справ, ведення судочинства, ліквідацію 

губернської і створення окружної колегії захисників (1925). Накази голови 

окружного суду (1925–1926). Протоколи окружних конференцій судово-

слідчих працівників (1925, 1927), окружного з’їзду колегії захисників (1925), 

розпорядчих, пленарних і судових засідань окрсуду (1925–1929), засідань ко-

легій захисників, дисциплінарної і касаційної та окружних виборчих комісій 

по виборах народних суддів (1926–1928). Плани, звіти про роботу окрсуду і 
підвідомчих йому судових установ, акти обстежень дисциплінарної і криміна-
льно-касаційної колегій, народних судів, камер судових виконавців. Доповіді 
про дотримання революційної законності в окрузі (1923–1926). Підсумки Все-
союзного перепису населення (1926). Звітні відомості про роботу виїзних се-
сій окрсуду і нотаріальних контор. Листування про роботу народних судів і 
судових виконавців, упорядкування роботи нотаріальних контор, висунення 

кандидатур у народні судді, з питань судочинства і перебудови судової систе-
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ми у зв’язку з переходом на триступеневу систему управління (1925), дотри-

мання законності під час чистки партійного і радянського апаратів, покращан-

ня правової роботи серед нацменшин, боротьби з бюрократизмом в судових 

органах. Звіти про рух судових справ. Відомості про членів ВКП(б), притягне-
них до кримінальної відповідальності, касаційні скарги осіб, засуджених на-
родними судами Миколаївського округу. Цивільні і карні справи (1925–1930). 

Списки, анкети, характеристики членів окрсуду, списки працівників судових 

установ Миколаївського округу. Відомості нарахування зарплати працівникам 

окрсуду. 

 

Трудова сесія народного суду при Миколаївському окружному суді 
Трудовая сессия народного суда при Николаевском окружном суде 

Ф. Р-976, 89 од. зб., 1927, 1929–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК від 2 грудня 1922 р. Розглядала 
справи про порушення кодексу законів про працю. Ліквідована у 1930 р. з ліквідаці-
єю окрсуду. 

 

Кримінальні і цивільні справи. 

 

Миколаївський народний суд по комунальних  

справах Миколаївського судового округу 

Николаевский народный суд по коммунальным делам  

Николаевского судебного округа 

Ф. Р-977, 2874 од. зб.,1923–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність суду відображена в документах за 1923–1932 рр. Розглядав спірні питан-

ня, пов’язані з націоналізацією, розподілом, експлуатацією житлового фонду м. Ми-

колаєва. 
 

Справи по позовах громадян про визнання права власності на домоволо-

діння. 

 

Миколаївська окружна судово-земельна комісія (окрсудземкомісія) 

Николаевская окружная судово-земельная комиссия (окрсудземкомиссия) 

Ф. Р-111, 1160 од. зб., 1923–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в квітні 1923 р. на підставі “Положення про порядок розгляду земельних 

суперечок”, затвердженого ВУЦВК 13 вересня 1922 р. Розбирала спірні справи, що 

виникали під час землеустрою між окружними установами, підприємствами і насе-
ленням, вирішувала суперечки про межі і розміри земельних ділянок, про загальні і 
приватні переділи землі. Розглядала касаційні скарги на дії районних судово-

земельних комісій. Перебувала у віданні Наркомзему УСРР. 

Припинила діяльність на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 5 лютого 

1930 р. “Про порядок вирішення земельних суперечок”. 
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Циркуляри, інструкції Наркомзему УСРР, Одеського губернського і Мико-

лаївського окружного земельних управлінь і судово-земельних комісій. 

Протоколи засідань окружної і районних судово-земельних комісій (1923–

1929). Плани роботи і звіти окружної і районних судово-земельних комісій 

(1924–1930). Акти перевірки і діяльності судземкомісій. Листування про орга-
нізацію судово-земельних комісій, вилучення земельних лишків у куркулів, 

відведення земельних ділянок. Заяви і позови установ і громадян про розділ 

землі і майна, апеляційні скарги на неправильне вирішення позовних справ. 

Статистичні відомості про рух судово-земельних справ по районах і округу. 

 

Районні судово-земельні комісії (райсудземкомісії) 
Районные судебно-земельные комиссии (райсудземкомиссии) 

6 фондів, 745 од. зб., 1922–1929 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Березнегуватська, ф. Р-1479, 91 од. зб., 1922–1923, 1925–1926 рр. 

Братська, ф. Р-1465, 12 од. зб., 1924–1929 рр. 

Миколаївська, ф. Р-128, 267 од. зб., 1923–1928 рр. 

Новобузька, ф. Р-963, 284 од. зб., 1923–1929 рр. 

Привільянська, ф. Р-1220, 43 об. зб., 1924 рр. 

Снігурівська, ф. Р-1503, 48 об. зб., 1923–1925 рр. 

 

Утворені у березні 1923 р. Займалися вирішенням спірних питань по землеустрою. 

Ліквідовані у лютому 1930 р. 

 

Постанови, циркуляри ВЦК і РНК УСРР, розпорядження Миколаївської 
окружної судово-земельної комісії (1927,1928). 

 

Миколаївський обласний суд (облсуд) 

Николаевский областной суд (облсуд) 

Ф. Р-2053, 2729 од. зб., 1937–1941, 1944–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність у 1937 р. зі створенням Миколаївської області. 
Припиняв діяльність у 1941–1944 рр. у зв’язку з нацистською окупацією області.  
Підпорядковувався у 1944–1956 рр. обласному управлінню юстиції. У зв’язку з лік-

відацією у 1956 р. обласного управління юстиції безпосередньо підпорядковувався 

Верховному суду УРСР і виконував функції ліквідованого обласного управління 

юстиції до відновлення його діяльності у січні 1971 р. Згідно з Указом Президії Вер-

ховної Ради СРСР від 12 серпня 1954 р. при обласному суді утворена президія. 

Розглядав цивільні і карні справи, віднесені законом до його компетенції, а також є 
другою (касаційною) інстанцією по відношенню до народних судів області. 
Перше надходження документів – 1954 р., останнє – 2006 р. У 1990 р. розсекречено 

95 од. зб. за 1944–1965 рр. На таємному зберіганні 86 од. зб. за 1966–1987 рр. 

 

Накази голови облсуду. Постанови, протоколи засідань президії облсуду, 

виробничих, оперативних нарад та координаційних нарад керівників правоо-



145 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

хоронних органів. Плани, звіти про роботу облсуду. Аналізи і узагальнення 

судової практики по окремих категоріях кримінальних і цивільних справ. 

Огляди роботи народних судів області по розгляду цивільних і кримінальних 

справ. Доповідні записки, довідки про перевірку роботи обласного, міських і 
районних народних судів. Листування про правильне застосування народними 

судами статей Карного і Цивільного кодексів УРСР, профілактику правопору-

шень, надання правової і методичної допомоги районним і міським народним 

судам. Копії касаційних і окремих ухвал судових колегій на вироки і рішення 

народних судів. Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяль-

ність. Документи про роботу профкому. 

 

Арбітражний суд Миколаївської області 
Арбитражный суд Николаевской области 

Ф. Р-5585, 463 од. зб., 1966-2000 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у січні 1966 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 31 груд-

ня 1965 р. як державний арбітраж при виконавчому комітеті Миколаївської обласної 
Ради народних депутатів. З 12 лютого 1987 р. – державний арбітраж Миколаївської 
області, з 25 червня 1991 р. – арбітражний суд Миколаївської області. Забезпечував 

правильне застосування законодавства при розв’язанні господарських суперечок 

між державними, кооперативними, громадськими організаціями, установами, під-

приємствами та охорону їх майнових інтересів. 

 

Накази голови арбітражного суду (1992–2000). Плани, звіти про роботу 

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

діяльність. Арбітражні справи про майнові і переддоговірні суперечки між 

установами, організаціями і підприємствами. Документи про роботу профко-

му (1987–1989). 

 

Народні слідчі  
Народные следователи 

2 фонди, 11 од. зб., 1918–1921 рр. Описи. Рос. мова. 

4-ї дільниці м. Миколаєва, ф. Р-134, 1 од. зб., 1918–1919 рр. 

Особливий Одеського губревтрибуналу по Вознесенському повіту, ф. Р-2866, 10 од. 

зб., 1920–1921 рр. 

 

Діяльність народних слідчих простежується за докуиентами протягом 1918–1921 рр. 

Займалися виясненням і дослідженням обставин карної справи та збиранням доказів 

для законного і справедливого її вирішення. 

 

Слідчі справи. 
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Особливий народний слідчий єдиного революційного  

трибуналу Первомайського повіту 

Особый народный следователь единого революционного  

трибунала Первомайского уезда  

Ф. Р-2269, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1922 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1957 р. Розсекречений у 1957 р. 

 

Справа про невиконання помелподатку орендарями млинів. 

 

Народний виконавець М. П. Вишневський 

Народный исполнитель Н. П. Вишневский 

Ф. Р-989, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність судового виконавця відображена в документах за 1921–1922 рр. 

Забезпечував виконання рішень народних судів з цивільних справ. 

 

Алфавітна книга цивільних справ. 

ВИПРАВНО -Т РУДОВ І  УСТАНОВИ  

Миколаївський губернський виправно-трудовий відділ при відділі  
юстиції виконкому Миколаївської губернської ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів (губВТВ) 

Николаевский губернский исправительно-трудовой отдел при отделе  
юстиции исполкома Николаевского губернского совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов (губИТО) 

Ф. Р-1785, 98 од. зб., 1918–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у лютому 1920 р. як губернський каральний відділ при відділі юстиції 
Миколаївського губвиконкому. Відповідно до рішення колегії губернського відділу 

юстиції від 4 жовтня 1921 р. перейменований на губернський виправно-трудовий 

відділ. Здійснював загальне керівництво і нагляд за місцями позбавлення волі на 
території губернії та контроль за діяльністю повітових виправно-трудових відділів. 

Припинив діяльність у листопаді 1922 р. в зв’язку з ліквідацією губернії відповідно 

до постанови ВУЦВК від 21 жовтня 1921 р. 

 

Декрети, постанови, циркуляри РНК УСРР, ВУЦВК, Наркомату юстиції 
УСРР про передачу у ведення виправно-трудових відділів усіх місць позбав-

лення волі, закриття концентраційних таборів (1922), порядок застосування 

помилувань і амністій, дострокового і умовного звільнення ув’язнених, упоря-

дкування каральних заходів, організацію примусових робіт у місцях ув’язнен-

ня, покращання продовольчого та медико-санітарного обслуговування ув’яз-
нених. Протоколи засідань губернської і повітових розподільних комісій, осо-

бливої губернської комісії і губтрійки по розгляду заяв ув’язнених і проведен-
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ню амністій. Звіти і доповіді про діяльність губернського і повітових виправ-

но-трудових відділів. Акти обстеження місць позбавлення волі. Статистичні 
відомості про рух ув’язнених, стан БУПРів і таборів примусових робіт. Нака-
зи завідуючого губВТВ з особового складу. Посвідчення і мандати працівни-

ків губВТВ. 

 

Виправно-трудові установи 

Исправительно-трудовые учреждения 

8 фондів, 2710 од. зб., 1920–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський губернський будинок примусових громадських робіт (БУПР),  

ф. Р-133, 510 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївський окружний будинок примусових громадських робіт (БУПР),  

ф. Р-49, 564 од. зб., 1923–1927 рр. 

Миколаївська окружна комісія у справах неповнолітніх правопорушників,  

ф. Р-34, 330 од. зб., 1922–1935 рр. 

Миколаївська окружна виправно-трудова установа, ф. Р-35, 1134 од. зб., 1922–1930 рр. 

Миколаївський окружний реформаторіум окружної виправно-трудової інспекції, 
ф. Р-93, 56 од. зб., 1925–1927 рр. 

Миколаївське районне бюро примусових робіт, ф. Р-47, 60 од. зб., 1925–1930 рр. 

Володимирівська комісія у справах неповнолітніх правопорушників, ф. Р-1244, 

8 од. зб., 1927–1929 рр. 

Новобузька комісія у справах неповнолітніх правопорушників, ф. Р-948, 48 од. зб., 

1926–1932 рр. 

 

Діяльність установ відображена у документах за 1920–1932 рр. 

Здійснювали утримання, облік та організацію праці правопорушників. 

 

 Постанови, циркуляри і накази виправно-трудового відділу Наркомату 

внутрішніх справ УСРР, Одеської губернської і Миколаївської окружної ін-

спекцій місць позбавлення волі, листування про утримання та порядок органі-
зації праці правопорушників, боротьбу з трудовим дезертирством, культурно-

освітню роботу в ВТУ. Протоколи засідань наглядових комісій при БУПРах. 

Звіти і доповіді про діяльність ВТУ. Статистичні відомості про рух ув’язнених 

і неповнолітніх правопорушників. Справи по обвинуваченню та списки непов-

нолітніх правопорушників. Накази начальників ВТУ з особового складу. Осо-

бові справи ув’язнених і працівників виправно-трудових установ. 

АДВОКАТУРА  

Президія Миколаївської обласної колегії адвокатів 

Президиум Николаевской областной коллегии адвокатов 

Ф. Р-2898, 620 од. зб., 1945–1976 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1937 р. з утворенням області відповідно до “Положення про адвокатуру” 

ВУЦВК від 2 жовтня 1922 р. як оргбюро обласної колегії адвокатів. Вищим органом 

колегії є загальні збори її членів, які обирають виконавчий орган – президію. 
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Сприяє охороні прав і законних інтересів громадян, установ, організацій, підпри-

ємств, укріпленню законності, належному здійсненню правосуддя; здійснює конт-
роль за роботою адвокатів та юридичних консультацій. Загальне керівництво коле-
гією здійснювали Наркомат юстиції УРСР, з 1946 р. – Міністерство юстиції УРСР, з 
1963 р. – Юридична комісія при Раді Міністрів УРСР. 

Документи надійшли на зберігання у 1971 р. 

 

 Протоколи засідань президії, загальних і звітно-виборних зборів адвока-
тів, виробничих і кущових нарад юридичних консультацій (1945–1976), теоре-
тичної конференції адвокатів і стажувальників (1946). Плани, звіти про діяль-

ність президії колегії і юридичних консультацій. Інформації, доповіді, допові-
дні записки про надання юридичної допомоги колгоспам, громадсько-масову 

роботу адвокатів серед населення, роботу секцій цивільного і кримінального 

права і процесу (1948–1976). Огляди, аналізи, узагальнення юридичних консу-

льтацій по пропаганді правових знань, стан правового обслуговування уста-
нов, організацій і населення області (1971–1976). Документи перевірок діяль-

ності обласної колегії, районних і міських юридичних консультацій (1947–

1976). Листування про якість консультаційної роботи, комплектування кадра-
ми юридичних консультацій, правове виховання громадян. Фінансові звіти. 

Штатні розписи і кошториси видатків (1967–1976). Документи про роботу мі-
сцевкому (1957–1976). 

НОТАРІАТ  

3 фонди, 15 од. зб., 1919, 1939–1941 рр. Описи. Рос. мова. 

Камера  №3 народного нотаріуса м. Миколаєва при Миколаївській раді робітничих 

депутатів, ф. Р-883, 7 од. зб., 1919 р. 

Миколаївська  нотаріальна  контора ,  ф. Р-2709, 6 од. зб., 1939–1941 рр. 

Нотаріальна  контора  Доманівського  району ,  ф. Р-2196, 2 од. зб., 1939–1940 рр. 

 

Діяльність установ простежується в документах за 1919, 1939–1941 рр. Здійснювали 

нотаріальні дії. 
 

Книги запису купчих (1919). Договори купівлі-продажу домоволодінь 

(1939–1940). Реєстри нотаріальних дій (1939–1941). 
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ДЕРЖАВНА  БЕЗПЕКА  

Миколаївська губернська надзвичайна комісія по боротьбі  
з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за посадами  

(бюро перепусток) 

Николаевская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе  
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями  

по должности (бюро пропусков) 

Ф. Р-95, 67 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1920–1921 рр. 

Видавала перепустки установам, організаціям та по заявах різним особам на виїзд із 
м. Миколаєва. 
В 1990 р. була розсекречена 1 од. зб. 

 

Відношення установ, організацій та заяви різних осіб про видачу перепус-
ток на виїзд із м. Миколаєва. Зведення губернської надзвичайної комісії від 

20 квітня 1921 р. про стан роботи на підприємствах та в установах губернії.  
 

Особливий відділ при Миколаївській губернській надзвичайній комісії 
Особый отдел при Николаевской губернской чрезвычайной комиссии 

Ф. Р-2820, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом липня – жовтня 1921 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1963 р. 

 

Статистичні відомості про бойову чисельність 134-го окремого стрілецько-

го батальйону 16-ї окремої стрілецької бригади охорони та оборони портів 

України, Криму, військ Всеросійської надзвичайної комісії (копії), особисті 
документи заарештованого В. Ірпеніна.  

 

Управління служби безпеки України в Миколаївській області (СБУ) 

Управление службы безопасности Украины в Николаевской области (СБУ) 

Ф. Р-5859, 32277 од. зб., 1920–1999 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

У березні 1919 р. почала функціонувати Миколаївська губернська надзвичайна комі-
сія (губНК) як відділ при Миколаївському губернському виконкомі. Одночасно під-

порядковувалась Всеукраїнській надзвичайній комісії (ВУНК). 

Декретом ВКВК від 6 лютого 1922 р. ВУНК скасували і на її основі створили Дер-

жавне політичне управління (ДПУ) при НКВС РРФСР. У Миколаєві створено Мико-

лаївський губернський відділ ДПУ. В зв’язку зі змінами в адміністративно-

територіальному поділі у листопаді 1922 р. відділ перейменовано в Миколаївський 

повітовий відділ, у березні 1923 р. – в Миколаївський окружний відділ ДПУ. Зі ство-

ренням наприкінці грудня 1922 р. СРСР Президія ЦВК СРСР своєю постановою від 

2 листопада 1923 р. реорганізувала ДПУ в Об’єднане державне політичне управлін-

ня (ОДПУ) при РНК СРСР.  
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З вересня 1930 р. до середини 1932 р. Миколаїв був містом республіканського підпо-

рядкування. У цей період функціонував Миколаївський міський відділ ОДПУ при 

РНК УСРР. 

Зі створенням Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) 10 липня 1934 р. в 

Миколаєві організовано відділ Управління НКВС УСРР по Одеській області. 
У вересні 1937 р. з організацією Миколаївської області організовано Управління 

НКВС УРСР по Миколаївській області. 
У структурі органів державної безпеки за цей період створено “позасудові органи”: 

Колегія  ОДПУ  – створена на підставі постанови ЦВК СРСР від 2 вересня 

1923 р. Розглядала справи щодо контрреволюційних злочинів; 

Особа  нарада  при  ОДПУ  – створена на підставі постанови Президії ЦВК 

СРСР від 28 березня 1924 р. Розглядала справи на соціально-небезпечних осіб 

(тих, хто займався контрреволюційною діяльністю, шпигунством, контрабан-

дою, спекуляцією, валютою і золотом). Особа нарада виносила постанови за 

обов’язковою участю прокурора, який мав право призупиняти виконання пос-
танови Особової наради та опротестовувати їх в Президії ВЦВК; 

трійки – повноважні представники ОДПУ, створені на підставі наказу ОДПУ 

від 2 лютого 1930 р. для позасудового розгляду справ, заведених на кулацько-

білогвардійські і контрреволюційні елементи. До складу трійок входили пред-

ставники партійних органів; 

постановою  Президією  ЦВК  СРСР  від 10 липня 1934 р. одночасно зі 
створенням НКВС передбачено створення при НКВС Особової наради, в засі-
данні якої мав брати участь прокурор СРСР або його заступник, який мав пра-
во протесту в Президії ЦВК; 

наказом  НКВС  СРСР  від 27 травня 1935 р. створені трійки в краях, облас-
тях, республіках. 

На підставі постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. “Про ареш-

ти, прокурорський нагляд і ведення слідства”, наказу НКВС СРСР від 26 листопада 

1938 р., наказу прокурора СРСР від 27 листопада 1938 р. всі справи, закінчені слідс-
твом, повинні надсилатися до судів у відповідності до Закону про підсудність. Розг-
ляд справ трійками не передбачався. Мінімум справ дозволялось розглядати Особій 

нараді НКВС СРСР. Перелічені позасудові органи могли визначати міру покарання 

аж до смертної кари.  

На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 3 лютого 1941 р. НКВС СРСР 

поділено на 2 Народних комісаріати: державної безпеки і внутрішніх справ (НКДБ і 
НКВС СРСР), які з початком війни знову об’єднали в єдиний Народний комісаріат 
внутрішніх справ. На підставі даного Указу відбулися зміни і в Управлінні Народно-

го комісаріату внутрішніх справ УРСР по Миколаївській області. Наприкінці серпня 

1941 р., в зв’язку з наближенням лінії фронту, воно було евакуйоване в Донбас і роз-
формовано.  

У квітні 1943 р. із складу НКВС СРСР виділений Народний комісаріат Державної 
безпеки СРСР. 

У березні 1944 р., після визволення Миколаївської області від нацистських окупан-

тів, відновило діяльність Управління НКДБ по Миколаївській області. У березні 
1946 р. УНКДБ перейменовано в Управління Міністерства внутрішніх справ, у бере-
зні 1953 р., після об’єднання Міністерства державної безпеки і Міністерства внутрі-
шніх справ, – в Управління МВС по Миколаївській області. 
У 1954 р. створено Комітет державної безпеки при Раді Міністрів СРСР. З цього 

часу в Миколаєві стало функціонувати Управління КДБ при РМ УРСР, переймено-

ване потім в Управління КДБ УРСР по Миколаївській області. 
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Після проголошення незалежності України постановою Верховної Ради від 20 верес-
ня 1991 р. КДБ УРСР ліквідовано і створено Службу Національної безпеки України 

(СНБУ), на території області створено Управління СНБУ. 15 березня 1992 р., у 

зв’язку з введенням Закону “Про Службу безпеки України”, СНБУ перейменовано в 

Службу безпеки України (СБУ), відповідно управління стало іменуватись – Управ-

ління СБУ в Миколаївській області. 
Перше надходження документів – 1994 р., останнє надходження – 2004 р.  

 

Фільтраційні справи і трофейні документи на репатрійованих та колишніх 

військовополонених з числа радянських громадян. Протоколи засідань трійки 

НКВС, карні справи на окремих осіб та на групи осіб. 

 

Уповноважений політичного контролю  

Новобузького районного відділення ДПУ 

Уполномоченный политического контроля  

Новобугского районного отделения ГПУ 

Ф. Р-1887, 1 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1923–1924 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1952 р. Розсекречений у 1990 р. 

 

Постанова, інструкція, протоколи та листування з Миколаївським окруж-

комом КП(б)У та окрвиконкомом про роботу по політичному контролю в 

установах Новобузького району. Списки заборонених до постановки п’єс.  

МІЛІЦІЯ  

Управління радянської робітничо-селянської міліції 
Управления рабоче-крестьянской милиции 

36 фондів, 3553 од. зб., 1920–1930 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

Губернське:  

Управління Миколаївської губернської радянської робітничо-селянської міліції (Уп-

равление Николаевской губернской советской рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-330, 

285 од. зб., 1920–1922 рр. 

Повітові :  

Управління Вознесенської повітової робітничо-селянської міліції (Управление Вознесен-

ской уездной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-305, 251 од. зб., 1919–1923 рр. 

Управління Миколаївської повітової робітничо-селянської міліції (Управление Николаев-
ской уездной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-311, 189 од. зб., 1920–1923 рр. 

Управління Первомайської повітової радянської робітничо-селянської міліції (Уп-
равление Первомайской советской уездной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-2226, 77 од. 

зб., 1921–1923 рр. 

7-й район управління Херсонської повітової радянської робітничо-селянської міліції  
(7-й район управления Херсонской уездной советской рабоче-крестьянской милиции), 

ф. Р-2760, 3 од. зб., 1921–1922 рр. (Березнегувате) 
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13-й район Херсонської повітової робітничо-селянської міліції (13-й район Херсонской 

уездной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-5835, 4 од. зб., 1920–1921 рр. (Снігурівка) 
Волосні:  

Богоявленське (Богоявленское), ф. Р-321, 6 од. зб., 1919–1921 рр. 

Варварівське (Варваровское), ф. Р-320, 9 од. зб., 1920–1922 рр. 

Возсіятське (Воссиятское), ф. Р-318, 4 од. зб., 1921–1923 рр. 

Петровське (Петровское), ф. Р-319, 26 од. зб., 1920–1922 рр. 

Вавилівська волосна робітничо-селянська міліція (Вавиловская волостная рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-1584, 3 од. зб., 1920–1921 рр. 

Висунська волосна робітничо-селянська міліція (Висунская волостная рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-2150, 2 од. зб., 1921–1923 рр. 

Галаганівська волосна робітничо-селянська міліція (Галагановская волостная рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-2151, 1 од. зб., 1922–1923 рр. 

Маліївська волосна робітничо-селянська міліція (Малеевская волостная рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-2152, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 

Обідо-Василівська волосна радянська робітничо-селянська міліція (Отбедо-Васильев-
ская волостная советская рабоче-крестьянская милиция), ф. Р-2759, 1 од. зб., 1922–1923 рр. 

Управління Привільнянської волосної робітничо-селянської міліції (Управление При-

вольнянской волостной рабоче-крестьянсой милиции), ф. Р-325, 29 од. зб., 1920–1922 рр. 

Снігурівська волосна робітничо-селянська міліція (Снигиревская волостная рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-2153, 1 од. зб., 1922 р. 

Управління Березнегуватської волосної робітничо-селянської міліції (Управление Берез-
неговатской волостной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-2098, 1 од. зб., 1921–1922 рр. 

Управління Ландауської волосної робітничо-селянської міліції (Управление Ландауской 

волостной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-308, 9 од. зб., 1920–1921 рр. 

Управління Нечаянської волосної робітничо-селянської міліції (Управление Нечаянской 

волостной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-307, 2 од. зб., 1922 рр. 

Окружні: 
Управління Миколаївської окружної робітничо-селянської міліції (Управление Никола-

евской окружной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-310, 1982 од. зб., 1922–1929 рр. 

Управління Первомайської окружної радянської робітничо-селянської міліції (Уп-

равление Первомайской окружной советской рабоче-крестьянской инспекции), ф. Р-2252, 

179 од. зб., 1921–1930 рр. 

Районні : 
Варварівське (Варваровское), ф. Р-333, 8 од. зб., 1923–1929 рр. 

Миколаївське (Николаевское), ф. Р-334, 39 од. зб., 1925–1927 рр. 

Березнегуватська районна робітничо-селянська міліція (Березнеговатская рабоче-
крестьянская милиция), ф. Р-1902, 4 од. зб., 1923–1924 рр. 

Снігурівська районна радянська селянська міліція (Снигиревская районная советская 

крестьянская милиция), ф. Р-2870, 4 од. зд., 1922–1925 рр. 

Управління Володимирівської робітничо-селянської радянської міліції (Управление Вла-

димировской рабоче-крестьянской советской милиции), ф. Р-1276, 13 од. зб., 1923–1930 рр. 

Управління Новобузької районної робітничо-селянської міліції (Управление Новобуг-
ской районной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-303, 24 од. зб., 1922–1930р. 

Управління Привільнянської районної робітничо-селянської міліції (Управление При-

вольнянской районной рабоче-крестьянской милиции), ф. Р-304, 1 од. зб., 1923 р. 

Міське: 
Миколаївське (Николаевское), ф. Р-331, 88 од. зб., 1917–1919, 1922–1927, 1929 рр. 

Районні у м. Миколаїв: 
Перший Адміралтейський (Первый Адмиралтейский), ф. Р-317, 3 од. зб., 1920 р. 
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Управління робітничо-селянської міліції робочого району (Управление рабоче-кресть-
янской милиции рабочего района), ф. Р-306, 116 од. зб., 1920–1927 рр. 

Управління робітничо-селянської міліції портового району (Управление рабоче-кресть-
янской милиции портового района), ф. Р-313, 26 од. зб., 1922–1927 рр. 

Управління радянської робітничо-селянської міліції Одеського району (Управление со-

ветской рабоче-крестьянской милиции Одесского района), ф. Р-327, 20 од. зб., 1920–

1923 рр. 

Управління радянської робітничо-селянської міліції Московського району (Управление 
советской рабоче-крестьянской милиции Московского района), ф. Р-328, 43 од. зб., 1920–

1923 рр. 

Управління промислової міліції Миколаївського суднобудівного заводу ім. А. Марті (Уп-

равление промышленной милиции Николаевского судостроительного завода им. А. Мар-

ти), ф. Р-326, 98 од. зб., 1920–1927 рр. 

 

Утворені :  Миколаївське губернське – у лютому 1920 р. відповідно до рішення ко-

легії відділу управління Миколаївського губревкому від 21 лютого 1920 р.; окружні 
та районні – у березні 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

про утворення округів та районів; міське та районні у місті – у січні 1920 р. згідно з 
декретом РНК УСРР від 9 лютого 1919 р. “Про організацію міліції”. 

Підпорядковувалися :  губернське – відділу управління Миколаївського губернсь-
кого ревкому, з червня 1920 р. – відділу управління Миколаївського губвиконкому; 

повітові відділам управління повітвиконкомів; окружні – Одеському губернському 

управлінню робітничо-селянської міліції, з 1 серпня 1925 у зв’язку з ліквідацією 

губерній – Головному управлінню міліції та розшуку УСРР; районні, міське та ра-
йонні у місті – виконкомам відповідних місцевих Рад. 

Ліквідовані :  губернське – у листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губер-

нії; окружні – у жовтні 1930 р. відповідно до постанови ВУЦВК і РНК СРСР від 

2 вересня 1930 р. про ліквідацію округів. 

Займалися охороною революційного порядку та особистої безпеки громадян, попе-
редженням та боротьбою зі злочинністю, забезпеченням порядку руху на шляхах 

сполучення, видачею громадянам різноманітних особистих документів. Здійснюва-
ли керівництво діяльністю органів міліції на відповідних територіях. 

Управління Миколаївської губернської радянської робітничо-селянської міліції мало 

таку структуру: загальний й адміністративно-строєвий відділи, відділ карного роз-
шуку, паспортний стіл, відділ постачання, бухгалтерія, окремий міліцейський бата-
льйон, кавалерійський ескадрон, кінний загін, резервний та господарський відділи. 

Перше надходження фондів Р-310, Р-311, Р-330 – 1926 р., Р-305 – 1927 р., Р-2226 – 

1956 р., Р-2252 – 1957 р., Р-5835 – 1991 р. У 1950 р. з Одеського облдержархіву на-
дійшло 28 од. зб. фонду Р-305, у 1955–1957 рр. – 8 од. зб. фонду Р-305, 18 од. зб. 

фонду Р-330 та 2 од зб. фонду Р-311. В період нацистської окупації втрачено 1 од. 

зб. фонду Р-2252. У 1956 р. розсекречено 1 од. зб. фонду Р-305, 10 од. зб. фонду  

Р-330, у 1957 р. – 46 од. зб. фонду Р-2252 та 35 од. зб. фонду Р-2226, у 1982 р. –  

10 од. зб. фонду Р-330, у 1990 р. – 10 од. зб. фонду Р-330, 132 од. зб. фонду Р-2252, 

42 од. зб. фонду Р-2226. 

 

Постанови, декрети, накази, обіжники, інструкції ВУЦВК, РНК РСФРР та 
РНК УСРР, НКВС УСРР, Ради Праці та Оборони, Головного управління мілі-
ції УСРР, Революційної Військової Ради, Народного Комісаріату соцзабезпе-
чення УСРР, управління Миколаївської губернської радянської робітничо-

селянської міліції про боротьбу зі злочинністю та бандитизмом, про порядок 
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реквізиції майна, організацію охорони державних підприємств, про організа-
цію революційного військового трибуналу Чорноморсько-Азовського флоту 

(1920 р., ф. Р-330, оп. 1, спр. 1), про заходи боротьби з посадовими злочинами, 

про організацію надзвичайних протипожежних комісій, про створення та лік-

відацію у повітах промислових міліцій, про порядок ведення діловодства, про 

продовольче постачання, медико-санітарне обслуговування та надання пільг 
для працівників міліції. Протоколи засідань та нарад працівників губернської 
міліції. Плани, доповіді, звіти про стан та діяльність органів міліції та карного 

розшуку, політичні настрої населення, добові зведення про кримінальні події, 
агентурно-інформаційні бюлетені органів міліції про боротьбу зі злочинністю. 

Справи по обвинуваченню громадян у різних злочинах, бандитизмі. Справи 

по розшуку злочинців, списки злочинців. Протоколи допитів та дізнань, огля-

дів та описів майна. Ордери на обшуки та арешти підозрюваних. Журнали ре-
єстрації арештованих. Виконавчі листи. Договори з установами і підприємст-
вами про збройну охорону приміщень і майна. Документи про дислокацію 

міліцейських та військових частин на території Миколаївської губернії. Нака-
зи начальників управлінь міліції (у т.ч. по Одеських губернській та повітовій 

міліції за 1920–1922 р.), начальника гарнізону м. Первомайськ з основної дія-

льності та особового складу. Повідомлення повітових міліцій про виявлення 

сект євангелістів та баптистів. Справи про видачу громадянам свідоцтв на 
право проживання. Списки власників торгівельних закладів м. Вознесенськ, 

книга реєстрації торгівельних закладів Вознесенського повіту (1923 р.) Штат-
ні розписи, списки особового складу управлінь міліції, відомості на видачу 

заробітної плати. Посвідчення, мандати, атестати, реєстраційні картки, автобі-
ографії, характеристики, особові справи працівників міліції. Списки населе-
них пунктів, жителів та працівників установ і підприємств, розташованих у 

відповідних адміністративно-територіальних одиницях. 

ВІЙСЬКОВІ ,  ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ   

ТА  ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ  ОРГАНИ  

Миколаївський губернський військовий комісаріат (губвійськкомат) 

Николаевский губернский военный комиссариат (губвоенкомат) 

Ф. Р-1842, 132 од. зб., 1920–1922 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Херсонський губернський військовий комісаріат організований у лютому 1920 р. зі 
створенням Херсонської губернії з центром в м. Миколаїв. З перейменуванням гу-

бернії у грудні 1920 р. на Миколаївську став називатися Миколаївським губвійськ-

коматом. Йому підпорядковувались окремі військові частини. Перебував у віданні 
Народного комісаріату у військових справах УСРР. Припинив діяльність у листопа-
ді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губернії. 
Займався обліком і призовом військовозобов’язаних, загальним військовим навчан-

ням, обліком та постачанням коней, транспорту та іншого майна армії. Керував ро-
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ботою підлеглих військових комісаріатів на території губернії. 
Перше надходження документів – 1932 р., останнє – 1957 р.  

 

Накази та постанови РВР УСРР, накази та обіжники політуправління 

Збройних сил України та Криму і Харківського військового округу про призов 

на військову службу, укомплектування військових частин, облік військовозо-

бов’язаних. Накази командувача морськими та річковими силами Південно-

Західного фронту, начальника діючого загону суден укріпрайону Очаків-

Одеса і морської бази західного району Чорного моря. Накази Миколаївського 

губвійськкомата (1920–1922), начальника всеобучу Миколаївської губернії 
(1922). Листування з політуправлінням Збройних сил України та Криму, губ-

виконкомом, губкомом КП(б)У, повітовими військкоматами, штабом частин 

особливого призначення Миколаївської губернії, військовим комендантом м. 

Миколаїв про боротьбу з бандитизмом, організацію загального військового 

навчання в губернії, мобілізацію комуністів та комсомольців для військової 
служби, відрядження політпрацівників, про роботу повітвійськкоматів, допри-

зовних пунктів, про постачання підлеглих військкомату військових частин. 

Списки особового складу політсекретаріату, командного складу та адміністра-
тивної служби губвійськкомату, рапорти, мандати, посвідчення. 

Особові справи дезертирів. 

 

Перший окремий батальйон продміліції  
Миколаївського губернського військкомату 

Первый отдельный батальон продмилиции  

Николаевского губернского военкомата 

Ф. Р-2070, 5 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова.  

Підпорядковувався відділу постачання Миколаївського губернського військового 

комісаріату. 

Ліквідований 15 травня 1922 р. (накази Миколаївського губвійськомату від 4 квітня 

1922 р. № 63-р, ліквідаційної комісії батальйону від 14 травня 1922 р. № 36). 

Документи надійшли на зберігання у 1954 р. 

 

Накази з адміністративно-господарської діяльності та особового складу. 

Списки особового складу батальйону. 

 

Окремий кавалерійський дивізіон  

при Миколаївському губернському військовому комісаріаті  
Отдельный кавалерийский дивизион  

при Николаевском губернском военном комиссариате 
Ф. Р-2071, 3 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність кавалерійського дивізіону простежується за документами протягом 1920–

1921 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1954 р. 
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Накази по дивізіону, рапорти, довіреності і відомості на виплату заробітної 
плати червоноармійцям і командному складу кавалерійського ескадрону.  

 

Повітові військові комісаріати (повітвійськомати) 

Уездные военные комиссариаты (уездвоенкоматы) 

4 фонди, 58 од. зб., 1919–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

Вознесенський, ф. Р-69, 41 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський, ф. Р-2224, 5 од. зб., 1920 р. 

Очаківський, ф. Р-2737, 11 од. зб., 1919–1922 р. 

Первомайський, ф. Р-2276, 1 од. зб., 1921 р. 

 

Утворені у лютому 1920 р.  

Підпорядковувались губернському військовому комісаріату. 

Припинили діяльність у 1923 р. з ліквідацією повітів. 

Займались обліком і призовом військовозобов’язаних, загальним військовим навчан-

ням, обліком та постачанням коней, транспорту та іншого майна армії. Керували 

роботою підлеглих військових комісаріатів на території повітів. 

Перше надходження документів – у 1950 р., останнє у 1982 р. У 1990 р. розсекрече-
но 9 од. зб. ф. Р-69. 

 

Накази РВР УСРР, Наркоматів охорони здоров’я та шляхів сполучення 

УСРР про відправку у відпустку хворих та поранених воїнів. Накази Київсь-

кого окружного та Миколаївського військово-санітарних управлінь і листу-

вання з губвідділом охорони здоров’я про організацію шпиталів, санітарно-

просвітницьку роботу, боротьбу з інфекційними захворюваннями. 

Накази Миколаївського, Вознесенського та Очаківського повітвійськкома-
тів, листування з губвійськкоматом про реєстрацію та призов військовозобо-

в’язаних, заготівлю продовольства, медико-санітарну роботу та з особового 

складу. Протоколи постійних нарад при начальникові тилу Первомайської ді-
льниці та засідань економічної наради при Первомайському повіткомітетові 
КП(б)У (1921). Накази по Очаківському гарнізону. Зведення та телеграми про 

обстріл білогвардійцями м. Очаків, про придушення куркульських повстань у 

селах Зульц, Нечаяне, Ландау та Червоне. Звіти про діяльність повітвійськко-

матів. Іменні списки командно-адміністративного складу Вознесенського 

військкомата. Облікові картки демобілізованих червоноармійців. Списки до-

призовників по волостям Вознесенського повіту (1922). Анкети дезертирів. 

 

Волосні військові комісаріати (волвійськкомати) 

Волостные военные комиссариаты (волвоенкоматы) 

14 фондів, 122 од. зб., 1919–1922 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мова. 

Анатолівський, ф. Р-2229, 1 од. зб., 1920 р. 

Березнегуватський, ф. Р-2212, 1 од зб., 1920 р. 

Богодарівський, ф. Р-242, 14 од. зб., 1920 р. 

Вавилівський, ф. Р-1548, 20 од. зб., 1920–1921 рр. 
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Гур ’ ївський ,  ф. Р-2237, 9 од. зб., 1919–1921 рр. 

Засільський ,  ф. Р-2872, 2 од. зб., 1920–1921 рр. 

Інгульський, ф. Р-2234, 6 од. зб., 1919–1920 рр. 

Калузький, ф. Р-2868, 2 од зб., 1920–1921 рр. 

Костянтинівський, ф. Р-2211, 5 од. зб., 1920–1921 рр. 

Нечаянський, ф. Р-2804, 6 од. зб., 1920–1921 рр. 

Обідо -Василівський ,  ф. Р-1512, 18 од. зб., 1920–1921 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-2236, 26 од. зб., 1919–1921 рр. 

Суворівський ,  ф. Р-2206, 6 од. зб., 1920 р. 

Трикратський ,  ф. Р-2230, 6 од. зб., 1921–1922 рр. 

 

Утворені у 1919–1920 рр. як низові ланки повітових військкоматів. 

Ліквідовані у травні 1921 р. з передачею функцій військовим відділам, створеним 

при волвиконкомах. 

Займались у межах волостей обліком і призовом військовозобов’язаних, проведен-

ням політосвітньої роботи серед них, обліком військового спорядження та військо-

вим навчанням населення. 

Перше надходження документів – 1928 р., останнє – 1967 р.  

 

Постанови РНК УСРР, накази, обіжники, розпорядження Київського окр-

військкомату, Всеукраїнської центральної комісії з боротьби з дезертирством 

про облік та призов військовозобов’язаних, боротьбу з дезертирством. Накази 

і розпорядження повітових та волосних військкоматів. Відомості про облік і 
мобілізацію військовозобов’язаних, загальне військове навчання населення 

волостей, облік і зберігання вилученої зброї, охорону ліній зв’язку, боротьбу з 
дезертирством, про надання допомоги родинам червоноармійців, участь вол-

військкоматів у проведенні продрозверстки. Статистичні відомості про кіль-

кість військовозобов’язаних і осіб, які повинні пройти всеобуч. Зведення про 

економічний та політичний стан волостей. Списки військовозобов’язаних, 

членів родин червоноармійців і дезертирів. Свідоцтва, посвідчення, довідки, 

видані демобілізованим. Списки членів сільревкомів, сільКНС та родин чер-

воноармійців Богодарівської волості (1920). 

 

Миколаївський обласний військовий комісаріат (облвійськкомат) 

Николаевский областной военный комиссариат (облвоенкомат) 

Ф. Р-2740, 39 од. зб., 1938–1941, 1954–1980 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений у 1937 р. Перебував у віддані Одеського військового округу. Займався 

обліком і призовом військовозобов’язаних, загальним військовим навчанням. Керу-

вав роботою підлеглих військових комісаріатів на території області. 
Перше надходження документів – 1958 р., останнє – 1992 р. У 1990 р. розсекречено 

2 од. зб.  

 

Витяги з наказів Народного Комісаріату оборони СРСР та командувача 
військами Одеського військового округу про присвоєння звань військовослу-

жбовцям, призначення осіб керівного та командного складу (1938–1940). Ін-

струкція Народного Комісаріату фінансів СРСР та підписні листи на держав-

ну позику 3-ї п’ятирічки. Накази по Миколаївському облвійськкомату з адмі-
ністративно-господарських питань та з особового складу (1938–1941). Прото-
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коли засідань районних комісій при райвіськкоматах області з атестування та 
присвоєння військових звань працівникам парткому (1940). Мапи, креслення 

та картки будівель Миколаївського облвійськкомата (1939–1941). Мобіліза-
ційні карти на приписку керівного складу запасу Військово-Морського флоту 

(1940). Листування з 2-м відділенням управління політпропаганди Чорномор-

ського флоту про прописку військовослужбовців. Іменні списки командирів 

запасу, співробітників облвійськкомату. Відомості виплати заробітної платні, 
наградних коштів співробітникам облвійськкомату. 

 

Миколаївський міський військовий комісаріат (місквійськкомат) 

Николаевский городской военный комиссариат (горвоенкомат) 

Ф. Р-2741, 4 од. зб., 1919, 1939–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1919, 1939–1941 рр. 

Займався обліком і призовом військовозобов’язаних, загальним військовим навчанням. 

Перше надходження документів – 1958 р., останнє – 1967 р. У 1990 р. розсекречено 

1 од. зб. 

 

Накази Київського військового округу та військового комісара м. Микола-
їв (1919). Листування з Одеським військовим округом та Миколаївським обл-

військкоматом з особового складу (1940–1941). Присяги військовослужбовців 

та зобов’язання вільнонайманих співробітників Миколаївського міськвійськ-

комата (1939). 

 

Районні військові комісаріати (райвійськкомати) 

Районные военные комиссариаты (райвоенкоматы) 

14 фондів, 103 од. зб., 1920–1921, 1935–1936, 1938–1941 рр.  

Описи. Рос., укр. мови. 

Баштанський, ф. Р-2743, 2 од. зб., 1938–1939 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-2744, 1 од. зб., 1940 р. 

Варварівський, ф. Р-2745, 4 од. зб., 1935–1936, 1939–1941 рр. 

Доманівський, ф. Р-2746, 2 од. зб., 1940–1941 рр. 

Казанківський, ф. Р-2747, 3 од. зб., 1938–1941 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-2755, 1 од. зб., 1940 р. 

Мостівський, ф. Р-2730, 2 од. зб., 1939 р. 

Новобузький, ф. Р-243, 74 од. зб., 1920–1921, 1938, 1941 рр. 

Новоодеський, ф. Р-2783, 1 од. зб., 1935–1936 рр. 

Очаківський, ф. Р-41, 2 од. зб., 1920–1921 рр. 

Первомайський, ф. Р-2748, 1 од. зб., 1940 р. 

Снігурівський, ф. Р-2749, 2 од. зб., 1939 р. 

Сталінський  (м .  Миколаїв ) ,  ф. Р-2742, 7 од. зб., 1941 р. 

Тилігуло -Березанський ,  ф. Р-2750, 1 од. зб., 1939 р. 

 

Займались у межах волостей обліком і призовом військовозобов’язаних, проведен-

ням політосвітньої роботи серед них, обліком військового спорядження та військо-

вим навчанням населення. 
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Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 1961 р. У 1990 р. розсекречено 

1 од. зб. ф.Р-243 та 5 од. зб. ф. Р-2742. 

 

Накази Всеукраїнської Центральної комісії з боротьби з бандитизмом 

(1920–1921). Накази та обіжники Херсонського губвійськкомата, Миколаївсь-

кого повітвійськкомата про мобілізацію до лав Червоної Армії. Накази та роз-
порядження командувача Одеського військового округу про формування ви-

нищувальних батальйонів (1941). Накази та обіжники Миколаївського повіт-
військкомата про боротьбу з бандитизмом та дезертирством (1920–1921), об-

лік військовозобов’язаних. Накази коменданта гарнізону та комендатурі тилу 

Новобузького району (1920). Накази та розпорядження обласного (ф. Р-2745, 

спр. 2, 1940 р.) та районних військкоматів з адміністративно-господарських, 

мобілізаційних питань та з особового складу. Довідка про військово-еко-

номічний стан Новобузького району (01.01.1939). Реєстри кореспонденції, від-

правленої фельдзв’язком органів НКВС. Протоколи медичних оглядів війсь-

ковослужбовців запасу. Присяги віійськовослужбовців та урочисті зобов’язан-

ня вільнонайманих працівників райвійськкоматів. Списки військовозобов’яза-
них та демобілізованих. Особові справи мобілізованих до лав Червоної Армії. 
Списки осіб, які загинули під час Фінської війни. Відомості на виплату заро-

бітної платні співробітникам райвійськкоматів. 

 

Збірні навчальні пункти допризовників  

15-ї стрілецької Сиваської дивізії  
Сборные учебные пункты допризывников  
15-й стрелковой Сивашской дивизии 

8 фондів, 80 од. зб., 1922–1926 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Варварівський, ф. Р-1119, 2 од. зб., 1924, 1926 рр. 

Володимирівський, ф. Р-1120, 14 од. зб., 1924–1925 рр. 

Ландауський, ф. Р-1121, 3 од. зб., 1926 р. 

Миколаївський, ф. Р-1117, 52 од. зб., 1924–1926 рр. 

Новобузький, ф. Р-1122, 1 од. зб., 1923–1924 рр. 

Новоодеський, ф. Р-1123, 4 од. зб., 1922–1925 рр. 

Очаківський, ф. Р-1118, 2 од. зб., 1926 р. 

Привільнянський, ф. Р-1124, 2 од. зб., 1925 р. 

 

Утворені у 1923–1924 рр. (Ландауський – у 1925 р.) відповідно до декрету ЦВК і 
РНК СРСР від 8 серпня 1923 р. про введення допризовної підготовки молоді. Відпо-

відно до Закону про обов’язкову військову службу 1925 р., допризовна підготовка 
здійснювалась на навчальних зборах протягом 2 місяців. 

Перше надходження документів – 1924 р., останнє – 1927 р. 

 

Накази начальників навчальних пунктів з адміністративно-господарської 
діяльності та з особового складу. Журнал дисциплінарних стягнень та заохо-

чень. Журнали реєстрації вхідної та вихідної документації. Робочі книги пунк-

тів. Навчальні програми та розклади занять. Списки допризовників. 
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Постійна військова нарада при Миколаївському  

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів  

Постоянное военное совещание при Николаевском  

губернском исполнительном комитете Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 
Ф. Р-1996, 26 од. зб., 1921–1922 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворена у 1921 р. на підставі постанови РНК УСРР від 21 січня 1921 р.  

Ліквідована у листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губернії. 
Займалась організацією боротьби з бандитизмом, керувала роботою повітових нарад. 

Перше надходження документів – 1948 р. У 1957 р. розсекречено 9 од. зб., у 1990 р. – 

17 од. зб.  

 

Накази, постанови, інструкції і телеграми ВУЦВК, РНК УСРР, Миколаїв-

ської губвійськнаради, Миколаївського відділення Севастопольського війсь-

ково-морського порту, військової ради Харківського військового округу, полі-
твідділу 15-ї Сиваської дивізії про боротьбу з бандитизмом, охорону залізнич-

них і водних шляхів, про діяльність надзвичайних трійок при загонах з боро-

тьби з бандитизмом (1921–1922). Накази, оперативні зведення і телеграми 

Миколаївського відділення губернської Надзвичайної комісії (губНК) з боро-

тьби з бандитизмом. Протоколи засідань губернської та повітових військових 

нарад. Листування з Миколаївським губвиконкомом про продовольче поста-
чання військових частин губернії, покращення побуту червоноармійців. Відо-

мості про повітові бойові дільниці в Миколаївській губернії. Списки особово-

го складу Миколаївської губНК (1921), співробітників секретаріату Миколаїв-

ської губвійськнаради (1921). 

 

Комендатури тилу 

Комендатуры тыла 

2 фонди, 19 од. зб., 1920–1921 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

Миколаївська  повітова ,  ф. Р-2068, 3 од. зб., 1920 р. 

Новобузька  районна ,  ф. Р-1150, 16 од. зб., 1920–1921 рр. 

 

Утворені у 1920 р. для боротьби з бандитизмом. 

Припинили діяльність у 1921 р. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1982 р.  

 

Накази, обіжники, інструкції начальника тилу Південно-Західного фронту, 

начальника тилу Миколаївського повіту та Богоявленської, Новобузької, Но-

воодеської районних комендатур тилу (1920–1921). Протоколи об’єднаних 

засідань і колегії Миколаївської повітової комісії про боротьбу з куркульст-
вом. Листування з волосними військкоматами про облік зброї, формування 

збройних загонів для боротьби з бандитизмом і куркульством, охорону телег-
рафних і телефонних ліній, арешт дезертирів та бандитів, конфіскацію їх май-
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на. Оперативні зведення, рапорти про політичний стан волостей, хід виконан-

ня продрозверстки, переслідування і розгром банд Махна, Іванова, Цибульсь-

кого та інших. Списки військовозобов’язаних. 

 

Військовий комісаріат Управління коменданта станції Миколаїв  

Военный комиссариат Управления коменданта станции Николаев 
Ф. Р-2238, 3 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1920–1921 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1956 р. 

 

Політичні зведення, відомості про партійну, політичну та культурно-прос-
вітницьку роботу Управління коменданта станції Миколаїв, листування воєн-

кома Управління з агітпунктом. 

 

Миколаївський надзвичайний військовий комітет  

Николаевский чрезвычайный военный комитет 

Ф. Р-121, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується протягом 1920 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1939 р. 

 

Звернення Миколаївського головного військового комітету до солдат і ко-

заків армії Врангеля та Денікіна з пропозицією перейти на сторону Червоної 
Армії. 

 

Частини особливого призначення (ЧОП) 

Части особого назначения (ЧОН) 

3 фонди, 36 од. зб., 1921–1924 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

Штаб частин особливого призначення Миколаївської губернії і підлеглих йому 

частин, ф. Р-901, 28 од. зб., 1921–1923 рр. 

Штаб 15-го окремого батальйону особливого призначення, ф. Р-2856, 4 од. зб., 

1923–1924 рр. 

8-ма окрема рота особливого призначення, ф. Р-2855, 4 од. зб., 1921–1923 рр. 

 

Частини особливого призначення були створені у 1921 р. для боротьби з контррево-

люційними виступами і з бандитизмом. Формувались із членів і кандидатів у члени 

КП(б)У, комсомольців. У 1922 р. був створений штаб частин особливого призначен-

ня Миколаївської губернії, якому були підпорядковані частини, розміщені в окре-
мих населених пунктах губернії. Наприкінці 1922 р. з ліквідацією Миколаївської 
губернії штаб ЧОП був ліквідований, а частини особливого призначення були переда-
ні у відання штабу ЧОП Одеської губернії. 
Частини особливого призначення були розформовані в 1924 р. на підставі наказу по 

військах України та Криму від 7 липня 1924 р. 

У 1990 р. розсекречено 2 од. зб. ф. Р-901.  
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Положення про частини особливого призначення (1921). Накази по війсь-

ках особливого призначення Харківського військового округу про укомплек-

тування кадрами частин особливого призначення (1921). Наказ начальника 
загального військового навчання допризовної підготовки територіальних кад-

рів Київського військового округу про надання відомостей про стан кадрів 

частин особливого призначення (1921). Накази і розпорядження по військо-

вим частинам та установам Миколаївського губкомісаріату, штабу частин 

особливого призначення Миколаївської губернії і штабів підпорядкованих 

йому частин, штабу Одеської окремої бригади особливого призначення (1921) 

про скорочення армії та створення загонів особливого призначення, про поря-

док демобілізації, грошове та майнове забезпечення червоноармійців (1922). 

Протоколи засідань Миколаївської губернської та Вознесенської повітової 
військових нарад ЧОП і загальних зборів червоноармійців ЧОП, доповіді про 

хід формування окремих частин особливого призначення та організацію по-

літнавчання. Акти обстеження роботи 15-го Миколаївського окремого баталь-

йону особливого призначення. (1924). Інструкція щодо ведення журналів та 
щоденників у штабах ЧОП. Щоденники 1-го та 15-го окремих Миколаївських 

батальйонів ЧОП (1921, 1923–1924), 8-ї окремої Вознесенської роти особливо-

го призначення (1923). Щоденник реєстрації появи бандитських формувань у 

селах Вознесенського повіту. Накази про призначення червоноармійців на по-

сади, іменні списки командного та адміністративно-господарського складу 

штабу ЧОП Миколаївської губернії, атестати, послужні списки військово-

службовців. 

 

63-й військово-шляховий загін 12-го району військово-шляхових робіт  

63-й военно-дорожный отряд 12-го района военно-дорожных работ 

Ф. Р-2045, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність військово-шляхового загону простежується за документами протягом 

1921 р. 

Перше надходження документів – 1953 р. 

 

Листування з Миколаївською повітовою комісією з боротьби з дезертирст-
вом, Анчекракським волвиконкомом та Куртамиським райвійськкоматом про 

затримання трудармійців, які не повернулись із відпусток. Список членів загону. 

 

Миколаївський губернський відділ військово-продовольчого  

постачання 

Николаевский губернский отдел военно-продовольственного  

снабжения 

Ф. Р-1126, 106 од. зб. 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

Організований при опродкомгубі в серпні 1920 р. на підставі наказу по Наркомпро-

ду УСРР і опродкомгубу Південно-Західного фронту від 24 липня 1920 р. 



163 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Підпорядковувався Управлінню військово-продовольчого постачання Наркомпроду 

УСРР. 

Припинив діяльність у квітні 1926 р. Відав постачанням продовольства частинам 

Червоної Армії. 
 

Накази і розпорядження Наркомпроду УСРР, Реввійськради республіки, 

командуючого всіма збройними силами України і Криму, командуючих Пів-

денно-Західним фронтом, окружного комісара у військових справах Харьків-

ського військового округу, особливої продовольчої комісії по постачанню Пі-
вденно-Західного фронту, губвійськпродпостачу, губернського і повітових 

продкомітетів і відділів військово-продовольчого постачання. Протоколи засі-
дань колегії губвійськпродпостачу, повітових військово-продовольчих комі-
сій, нарад (1921–1921), трійки допомоги голодуючим (1921), губернських ко-

місій по обстеженню продовольчих органів (1921). Звіти, доповіді про діяль-

ність губернських і повітових відділів військово-продовольчого постачання. 

Відомості про націоналізацію підприємств харчової промисловості, хід заміни 

продрозверстки продподатком, її виконання, про політичне становище сіл губер-

нії, організацію у Миколаєві дитбудинків. Листування про організацію продо-

вольчих органів у губернії, розподіл продуктів харчування серед населення та 
встановлення контролю за розподілом, про постачання населення предметами 

першої необхідності, участь працівників продовольчих органів у суботниках. 

 

Управління уповноваженого Миколаївського губернського  

військово-продовольчого постачання 

Управление уполномоченного Николаевского губернского  

военно-продовольственного снабжения 

Ф. Р-1128, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1922 р.  

Керувало відділами військово-продовольчого постачання. Здійснювало постачання 

військовим частинам і установам губернії продовольства і речей першої необхідності.  
 

Списки працівників управління. 

 

Управління інспектора по Миколаївській губернії  
надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-селянської  
оборони з постачання Червоної Армії 
Управление инспектора по Николаевской губернии  

чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской  

обороны по снабжению Красной Армии 

Ф. Р-1116, 15 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Установа діяла у 1920–1921 рр. Займалась постачанням військових частин, які зна-
ходились на території Миколаївської губернії. 
Документи надійшли на зберігання у 1926 р.  
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Накази надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-селянської оборо-

ни з адміністративно-господарської діяльності. Листування з уповноваженими 

інших губерній, підприємствами Миколаївської губернії з фінансово-госпо-

дарських питань. Анкети підприємств, відомості про забезпечення їх сирови-

ною та виробництво товарів. Документи з особового складу та ліквідацію 

установи. 

 

Повітові відділи військово-продовольчого постачання 

Уездные отделы военно-продовольственного снабжения 

2 фонди, 40 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенський, ф. Р-1147, 31 од. зб., 1920–1922 рр. 

Первомайський, ф. Р-2215, 9 од. зб., 1920–1922 рр.  

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1920–1923 рр. Займали-

ся заготівлею та постачанням продовольства Червоній Армії і населенню. 

 

Постанови Ради праці і оборони УСРР про продовольче постачання черво-

ноармійцям. Накази по 129-му стрілецькому полку 15-ї Сиваської дивізії про 

продовольче постачання. Доповіді про діяльність Вознесенського продоволь-

чого магазину. Список дезертирів, рапорти, посвідчення, мандати робітників 

Вознесенського відділу. Продовольчі атестати військових частин. Листування 

з магазином з фінансових питань. 

 

Очаківський районний відділ військово-продовольчого постачання 

Очаковский районный отдел военно-продовольственного снабжения 

Ф. Р-1135, 151 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1921–1922 рр. Займав-

ся заготівлею та постачанням продовольства. 
 

Протоколи нарад. Звіти про діяльність відділу. Акти перевірок у військо-

вих частинах гарнізону. Акти ревізій. Книги обліку особового складу. Посвід-

чення, списки робітників, особові справи. Листування з Миколаївським губ-

військпродом про постачання і реалізацію продовольства та інвентарю. 

 

Миколаївське губернське робітниче бюро  

при губернській особливій військово-продовольчій комісії 
Николаевское губернское рабочее бюро  

при губернской особой военно-продовольственной комиссии 

Ф. Р-986, 37 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1920–1921 рр. Керува-
ло роботою робітничо-продовольчих загонів. 
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Постанови СНК СРСР, положення про губернські і повітові робітничі бю-

ро, про порядок фінансування. Накази Миколаївського губернського робітни-

чого бюро з особового складу, наради загальних зборів. Протоколи засідань 

колегії бюро. Доповіді про діяльність робітничо-продовольчого загону 

№ 121/79, списки його особового складу. Політзведення районних продбюро і 
матеріали про військову мобілізацію членів профспілки в райпродзагони. Ан-

кети і посвідчення мобілізованих. Доповіді про роботу повітових робітничих 

бюро. Доповіді і листування про роботу районних продзагонів з особового 

складу. Списки працівників продовольчих загонів. 

 

Миколаївське відділення Одеської військово-господарської  
приймальної комісії 
Николаевское отделение Одесской военно-хозяйственной  

приемной комиссии 

Ф. Р-1925, 9 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1920–1922 рр. 

Здійснювало контроль над постачанням продовольства і речей першої необхідності 
для армії і флоту. 

 

Накази Надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-селянської оборо-

ни по постачанню Червоної Армії і флоту, по прийому і обліку речей військо-

во-господарського постачання; протоколи засідань Одеської військово-госпо-

дарської приймальної комісії і нарад при Управлінні ІНЧУСО; листування з 
одеською окружною військово-продовольчою приймальною комісією, з Ми-

колаївським губвиконкомом, житловим відділом з адміністративно-госпо-

дарських питань і з особового складу. 

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ  РУХ  

КОМУН І С ТИЧНА  ПАРТ І Я  УКРА ЇНИ  

Миколаївський губернський комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України (губком КП(б)У) 

Николаевский губернский комитет Коммунистической партии  

(большевиков) Украины (губком КП(б)У) 

Ф. П-26, 57 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Утворений у січні 1920 р. Здійснював керівництво повітовими і волосними комітета-
ми КП(б)У та партосередками. 

Припинив діяльність у листопаді 1922 р. в зв’язку з ліквідацією губернії. 
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Циркуляри ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, губкому КП(б)У про заходи по зміц-

ненню радянського апарату на селі, проведення широкої агітпропаганди щодо 

організації і проведення продподаткової кампанії, перевірку політграмотності 
комуністів, розвиток мережі політосвіти шляхом організації хат-читалень, ор-

ганізацію індивідуальної і колективної передплати на губернську газету 

“Красный Николаев”. Протоколи закритих засідань бюро губкому КП(б)У про 

ставлення до діяльності іноземних організацій допомоги голодуючим 

(Американської адміністрації допомоги “Ара”, міжнародної комісії професора 
Ф. Нансена по боротьбі з голодом), винайдення коштів для проведення агітка-
мпанії по мобілізації до лав Червоної Армії, про військову цензуру, агітроботу 

серед команд іноземних суден, що прибувають у Миколаївський морський 

порт, відкриття інтернаціонального клубу робітників водного транспорту. Зві-
ти і доповідні записки політвідділу губкому КП(б)У про політичний настрій 

робітників промислових підприємств м. Миколаїв, службовців радянських 

установ та селян у повітах губернії. Протоколи засідань губернської, повіто-

вих і волосних військових рад частин особливого призначення (ЧОП) про під-

вищення боєздатності ЧОП, всеобуч допризовників, проведення учбових табі-
рних зборів, стан частин 15 стрілецької Сиваської дивізії. Доповідні записки, 

оперативно-розвідувальні зведення, донесення, телеграми губвідділу ДПУ про 

стан бандитизму в губернії та хід ліквідації банд. Списки відповідальних пра-
цівників губернського, повітових, волосних комітетів КП(б)У. Списки членів 

партії, які володіють іноземними мовами. Листування про виключення кому-

ністів із членів партії, посвідчення комуністів. Протоколи засідань губернсь-

кої контрольної комісії КП(б)У з розгляду справ по обвинуваченню членів 

партії. Апеляційні справи комуністів. Відомості на видачу заробітної плати 

працівникам губернського, повітових та волосних комітетів КП(б)У. Листу-

вання з ЦК КП(б)У про ліквідацію Миколаївського губкому КП(б)У (1922).  

 

Миколаївський повітовий комітет Комуністичної партії  
(більшовиків) України (повітком КП(б)У) 

Николаевский уездный комитет Коммунистической партии  

(большевиков) Украины (уком КП(б)У) 

Ф. П-85, 108 од. зб., 1922–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Утворений у листопаді 1922 р. на підставі постанови ВУЦВК від 21 жовтня 1922 р. 

У своїй діяльності керувався директивами та інструкціями Одеського губкому КП(б)У. 

Здійснював організаційне керівництво волосними партійними комітетами та парто-

середками на території повіту. 

Припинив діяльність у зв’язку з ліквідацією повіту згідно з постановою ВУЦВК від 

7 березня 1923 р. 

 

Директиви, циркулярні листи ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, Одеського губкому 

КП(б)У з питань організаційно-партійної та масово-політичної роботи. Прото-

коли повітової партійної конференції (1923), закритих засідань бюро повітко-

му КП(б)У, загальних партійних зборів і засідань бюро волосних і сільських 
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осередків КП(б)У та партосередків установ, підприємств і організацій м. Ми-

колаїв. Огляди Одеського губкому КП(б)У та інформаційні звіти повіткому 

КП(б)У про економічний і політичний стан повіту; доповідні записки, полі-
тичні донесення повітового відділення Одеського губуправління карного роз-
шуку та повітового прикордонного відділення ДПУ про політичний настрій 

робітників, відомості про склад працівників відділення карного розшуку Ми-

колаївського повіту. Протоколи засідань робітничої контрольної комісії (РКК) 

Одеського губкому КП(б)У і робочої трійки Миколаївського повіткому КП(б)У 

про перегляд штатних посад у партійних апаратах. Фінансові звіти, штати по-

віткому КП(б)У. Статистичні звіти про склад і рух повітової партійної органі-
зації. Списки волосних, міських і сільських партосередків. Іменні списки чле-
нів повіткому КП(б)У та партосередків. Анкети Всеросійського перепису чле-
нів і кандидатів у члени РКП(б) (1922). Накази по Миколаївському повіткому 

КП(б)У з особового складу. 

 

Тимчасове бюро осередку Російської Комуністичної партії (більшовиків) 

ударної особливої військово-продовольчої комісії Латиської Стрілецької 
дивізії при Миколаївському губернському продовольчому комітеті 
(губпродкомі) 
Временное бюро ячейки Российской Коммунистической партии 

(большевиков) ударной особой военно-продовольственной комиссии  

Латышской Стрелковой дивизии при Николаевском губернском  

продовольственном комитете (губпродкоме) 
Ф. П-4049, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність тимчасового бюро простежується за документами протягом 1921 р. 

 

Тимчасові посвідчення членів РКП(б), видані замість партквитків, анкети 

вступаючих у члени партії, листування з обліку комуністів. 

 

Братський волосний комітет Комуністичної партії  
(більшовиків) України (волком КП(б)У) 

Братский волосной комитет Коммунистической партии  

большевиков Украины (волком КП(б)У) 

Ф. П-4247, 35 од. зб., 1920–1924 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1920 році.  
Припинив діяльність у 1923 році в зв’язку з ліквідацією волостей. 

 

Директиви, циркуляри, телеграми, листування ЦК КП(б)У, Одеського гу-

бернського і Вознесенського повітового комітетів КП(б)У з питань організа-
ційно-партійної, ідеологічної, господарської роботи. Протоколи засідань бюро 

і президії волосного комітету КП(б)У, загальних зборів волосної партійної 
організації, зборів членів КСМУ волості. Директивні вказівки жінвідділу Воз-
несенського повітового комітету КП(б)У, витяги із протоколів повітових на-
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рад завідуючих волосними жінвідділами з питань роботи серед жінок, прото-

коли волосних зборів жінделегаток, списки делегаток. Політзведення про збір 

коштів для допомоги голодуючим (1921), стягнення сільськогосподарського 

податку, перевибори сільських рад. Звіти про діяльність волосного комітету 

КП(б)У. Місячні статистичні звіти сільських партосередків. Списки комуніс-
тів волосної партійної організації. Протокол засідання Вознесенської повітової 
комісії по розгляду, перевірці і чистці членів партії Братської волосної партій-

ної організації. Зведення про рух членів і кандидатів у члени ВКП(б) по волос-
ті. Заяви, анкети, автобіографії вступаючих у члени партії. Заяви і скарги трудя-
щих з питань побутових умов, працевлаштування, направлення на навчання. 

 

Миколаївський окружний комітет Комуністичної партії  
(більшовиків) України (окружком КП(б)У) 

Николаевский окружной комитет Коммунистической партии  

(большевиков) Украины (окружком КП(б)У) 

Ф. П-1, 652 од. зб., 1923–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність у травні 1923 р. зі створенням Миколаївського округу на підста-
ві постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

До 1 червня 1925 р. округ входив до складу Одеської губернії, і окружком КП(б)У в 

своїй діяльності керувався безпосередньо постановами та директивами Одеського 

губкому КП(б)У. 

Припинив діяльність у вересні 1930 р. в зв’язку з ліквідацією Миколаївського окру-

гу згідно з постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р. 

 

Постанови, директивні вказівки ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, Одеського губко-

му КП(б)У (до червня 1925 р.). Протоколи окружних партійних конференцій 

та матеріали до них (звітні доповіді, резолюції, постанови, списки, мандати, 

анкети делегатів). Протоколи пленумів, засідань бюро і секретаріату окружко-

му КП(б)У, нарад секретарів райкомів, міських і сільських осередків КП(б)У, 

зборів партійного активу, резолюції виробничих осередків КП(б)У міста Ми-

колаєва, доповідні записки, інформації, листування з питань внутрішньопар-

тійного будівництва, удосконалення форм організаційно-партійної роботи, 

виробничої діяльності підприємств м. Миколаїв та їх партосередків, проведен-

ня хлібозаготівельних кампаній, про стан і перспективи колективізації сільсь-

кого господарства, діяльність комітетів незаможних селян (КНС) щодо спри-

яння соціалістичному перетворенню сільського господарства, залучення селян 

до колективних господарств, організацію і проведення перевиборних кампа-
ній у партійних організаціях округу. Звіти про роботу КНС. Плани роботи 

окружкому КП(б)У та його відділів. Закриті листи ЦК КП(б)У, щомісячні і 
квартальні інформаційні звіти окружкому партії, політдонесення, доповідні 
записки, інформації райкомів КП(б)У і партосередків, спецзведення окружно-

го і районних відділів ДПУ про економічний і політичний стан міста Микола-
єва і сільських районів округу. Протоколи нарад парторганізаторів і секрета-
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рів осередків КП(б)У частин 15 стрілецької Сиваської дивізії та Миколаївсь-

кого гарнізону про проведення місячника по ремонту червоних казарм, призо-

ву на військову службу, стан 15 стрілецької Сиваської дивізії. Списки політ-
бійців, мобілізованих до Червоної Армії (1924). Доповіді, інформації адмін-

відділу окружкому КП(б)У, окрвиконкому, окрКНС про проведення в окрузі 
кампанії єдиного сільгоспподатку (1925). Директиви окружкому КП(б)У, про-

токоли засідань районних комісій, партійних зборів осередків КП(б)У, інфор-

мації, доповідні записки райкомів КП(б)У про організацію мітингів, присвяче-
них пам’яті В.І.Леніна, проведення ленінського прийому в члени ВКП(б), під-

писні листи по збору пожертв на спорудження пам’ятника Леніну (1924). Про-

токоли засідань колегії агітпропу, ідеологічних нарад при агітпропі, звіти, ін-

формації, доповідні записки, політичні листи до ЦК КП(б)У про вивчення і 
пропаганду рішень Всесоюзних і Всеукраїнських партійних конференцій та 
партійних з’їздів, роботу окружних курсів пропагандистів, виконання п’ятирі-
чного плану ліквідації неписьменності в окрузі. Звіт про роботу Миколаївсь-

кої радпартшколи. Списки комуністів, які закінчили Комуністичний універси-

тет імені Артема та технічні навчальні заклади. Протоколи засідань колегії 
підвідділу національних меншин окружкому КП(б)У, засідань бюро польсь-

кої, латиської, німецької, єврейської, вірменської секцій при окружкомі  
КП(б)У. Плани і звіти про роботу підвідділу національних меншин окружко-

му КП(б)У. Протоколи окружної і міської конференцій, пленумів, засідань 

правління окружного товариства культурної змички міста з селом. Звіти про 

роботу окружного і районних правлінь товариства культурної змички міста з 
селом (1925–1928). Протоколи засідань окружної комісії по українізації дер-

жавного апарату, доповідні записки агітпропу окружкому КП(б)У, інформації 
райкомів і осередків КП(б)У про підсумки українізації партійного і радянсько-

го апаратів, стан освоєння української мови населенням округу. Доповідь про 

стан і роботу миколаївських окружних газет “Красный Николаев” і “Червоний 

плугатар”. Інформації на шпальтах газети “Красный Николаев”, витяги із про-

токолів зборів партійних організацій округу про розвиток критики і самокри-

тики в зв’язку з “Шахтинською справою” (1928). Плани, звіти відділу окруж-

кому КП(б)У по роботі серед жінок. Протоколи окружних, міських, районних 

конференцій робітниць і селянок, засідань колегії жінвідділу окружкому  

КП(б)У, протоколи жінделегатських зборів, окружних нарад активу жінок-

робітниць; звіти райкомів КП(б)У, інформації райжінорганізаторів про прове-
дення районних з’їздів жінок, перевибори жінделегатів, зростання рядів партії 
за рахунок жінок. Протоколи і акти обстеження жінкомісією окружкому умов 

роботи і побутових умов жінок, виховання дітей-сиріт, організацію роботи з 
безпритульними дітьми. Списки жінок-висуванців, жінорганізаторів, жінделе-
гаток. Протоколи засідань партколегії окружкому КП(б)У по розгляду персо-

нальних справ і апеляцій комуністів, засідань перевірної трійки окружкому 

КП(б)У по перевірці і чистці членів і кандидатів у члени ВКП(б). Списки чле-
нів і кандидатів у члени партії, які пройшли чистку. Статистичні звіти про чи-
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сельність, склад і рух окружної партійної організації. Списки секретарів ра-
йонних комітетів, міських і сільських осередків КП(б)У. Списки, характерис-
тики, анкети членів ВКП(б) з дореволюційним стажем. Іменні списки членів 

районних партійних організацій, міських і сільських осередків. Облікові карт-
ки, списки відповідальних працівників, які перебувають у номенклатурі окру-

жкому КП(б)У та ЦК КП(б)У. Протоколи засідань фінансової трійки, бюджет-
ної і ревізійної комісій окружкому КП(б)У, партійні бюджети, штатні розпи-

си, кошториси окружкому КП(б)У, відомості на видачу зарплати працівникам 

окружкому і райкомів КП(б)У. Фінансові звіти окружкому і райкомів КП(б)У. 

 

Миколаївська окружна контрольна комісія Комуністичної  
партії (більшовиків) України (ОКК КП(б)У) 

Николаевская окружная контрольная комиссия Коммунистической  

партии (большевиков) Украины (ОКК КП(б)У) 

Ф. П-2, 1443 од. зб., 1926–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Обрана у 1926 р. на окружній партійній конференції. Зі свого складу обирала прези-

дію, яка для поточної роботи створила партколегію. Для розгляду персональних 

справ членів ВКП(б) обирались парттрійки. 

На ОКК КП(б)У покладалися функції збереження єдності і чистоти рядів окружної 
партійної організації, зміцнення партійної дисципліни, здійснення контролю за ви-

конанням постанов і рішень партії та уряду. 

Припинила діяльність у вересні 1930 р. в зв’язку з ліквідацією Миколаївського округу. 

 

Циркуляри, директиви, інструкції ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, постанови сек-

ретаріату ЦКК КП(б)У. План роботи ОКК КП(б)У на 1929–1930 рр. Протоко-

ли засідань президії і партколегії ОКК КП(б)У, перевірних і апеляційних трі-
йок. Звіти і зведені дані про хід і підсумки перевірки і чистки особового складу 

ВКП(б) в партосередках Миколаєва і округу. Інформації, доповіді ОКК КП(б)У 

про боротьбу з опозиційними проявами після XV з’їзду партії, роботу парто-

середків по боротьбі з ідеологічними відхиленнями в партійних організаціях 

округу. Списки голів, секретарів і членів перевірних партійних трійок. Персо-

нальні справи членів партій. 

 

Миколаївський окружний відділ з вивчення історії Комуністичної партії і 
Жовтневої революції Істпарту ЦК КП(б)У (окрістпартвідділ) 

Николаевский окружной отдел по изучению истории  

Коммунистической партии и Октябрьской революции  

Истпарта ЦК КП(б)У (окристпартотдел) 

Ф. П-1817, 734 од. зб., 1903–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Згідно з постановою Миколаївського губвиконкому від 20 травня 1921 р. при губко-

мі КП(б)У створено губернське бюро Істпарту при ЦК КП(б)У. Зі зміною адмініст-
ративно-територіального поділу з жовтня 1922 р. при повіткомі КП(б)У діяло пові-
тове бюро Істпарту, з березня 1923 р. – окружне бюро, перетворене у 1924 р. на 
окружний відділ Істпарту ЦК КП(б)У. Здійснював збирання, вивчення і оброблення 

матеріалів з історії революційного руху, Жовтневої революції та партійних організа-
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цій на Миколаївщині. При Миколаївському бюро Істпарту діяли архів і музей рево-

люції. Припинив діяльність у вересні 1930 р.  

 

Постанови, директиви, циркулярні листи, інструкції РНК РРФСР, ЦК КП(б)У, 

Істпарту ЦК КП(б)У, губкому і окружкому КП(б)У про створення і завдання 

місцевих істпартів, організацію осередків сприяння діяльності Істпарту, му-

зейну, виставкову, видавничу роботу, збирання спогадів учасників революцій-

ного руху 1903–1916 рр. і подій Жовтневої революції 1917 р., святкування  

20-річного ювілею революції 1905 р. (1925). Положення про Миколаївський 

окрістпартвідділ (1924). Протоколи засідань губернського, повітового, окруж-

ного бюро та редакційної колегії Істпарту, плани роботи і звіти губбюро і 
окрістпартбюро та музею революції. Листування з Істпартом ЦК КП(б)У та 
Інститутом історії партії і Жовтневої революції при ЦК КП(б)У, редакцією 

журналу “Літопис революції”, радянськими і партійними організаціями, учас-
никами революційних подій на Миколаївщині про видання збірників докумен-

тів “1905 год”, “Страницы борьбы”, “Октябрь на Николаевщине”, збирання 

матеріалів з історії Червоної Гвардії, про діяльність більшовицьких організа-
цій Миколаєва в період Лютневої революції 1917 р., розшук учасників рево-

люційних подій та написання ними спогадів. Відомості про стан документаль-

ної бази музею революції окрістпартвідділу. Копії документів, хроніки, нари-

си, довідки про заснування та діяльність більшовицьких організацій в Мико-

лаєві: першої робітничої організації “Союз миколаївських робітників”, створе-
ної 1897 р., Миколаївського комітету РСДРП та його підпільної друкарні, про 

політичні страйки робітників суднобудівних заводів “Наваль” і “Руссуд”, бо-

ротьбу Миколаївської більшовицької організації за здійснення соціалістичної 
революції, про її діяльність у період іноземної воєнної інтервенції та грома-
дянської війни; листівки, прокламації, відозви Миколаївського комітету 

РСДРП (1903–1921); спогади, автобіографії, щоденники, посвідчення учасни-

ків революційних подій, заяви колишніх борців за Жовтень 1917 р. про вста-
новлення звання та відновлення в правах червоногвардійців і червоних парти-

занів (1903–1935). Термінова телеграма В.В. Куйбишева, який перебував у 

Миколаєві, до Вищої ради народного господарства (ВРНГ) та тресту 

“Головметал” (Москва) про розширення замовлень для миколаївських судно-

будівних заводів (1928).  

 

Миколаївська міська контрольна комісія Комуністичної партії  
(більшовиків) України (міськКК КП(б)У) 

Николаевская городская контрольная комиссия  

Коммунистической партии (большевиков)Украины (горКК КП(б)У) 

Ф. П-8, 57 од. зб., 1930–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1930 р. На міську КК КП(б)У покладалися функції збереження єдності і 
чистоти рядів міської партійної організації та зміцнення партійної і державної дис-
ципліни. 
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Ліквідована у 1934 р. в зв’язку з реорганізацією органів партійно-державного конт-
ролю. 

 

Протоколи і витяги із протоколів засідань партколегії і парттрійки ЦКК 

КП(б)У по розгляду апеляцій комуністів Миколаївської міської партійної ор-

ганізації, виключених із партії в ході перевірок і чистки рядів партії. Протоко-

ли засідань президії і партколегії міської КК КП(б)У, об’єднаних засідань пре-
зидії КК-РСІ по розгляду заяв і апеляцій комуністів, видачу нових партквитків 

замість втрачених, накладання на комуністів партійних стягнень. Протоколи 

засідань комісій міських партійних осередків по чистці членів і кандидатів у 

члени партії. Інформації і довідки міських партійних осередків про виконання 

рішень, пропозицій і висновків міської парткомісії по чистці партії. Плани ро-

боти міської КК КП(б)У. Списки комуністів, які пройшли перевірку і чистку. 

  

Миколаївські обласні комітети Комуністичної партії України  

(обкоми КПУ) 

Николаевские областные комитеты Коммунистической партии  

Украины (обкомы КПУ) 

3 фонди, 28135 од. зб., 1936–1991. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський, ф. П-7, 27104 од. зб., 1936–1962, 1964–1996 рр. 

Промисловий, ф. П-5162, 508 од. зб., 1963–1964 рр. 

Сільський, ф. П-5163, 523 од. зб., 1963–1964 рр. 

 

Зі створенням 22 вересня 1937 р. Миколаївської області створено організаційне бю-

ро ЦК КП(б)У по Миколаївській області, яке здійснювало керівництво обласною 

партійною організацією до 25 травня 1938 р., коли на І обласній партійній конферен-

ції був затверджений склад Миколаївського обласного комітету КП(б)У. 

Припиняв діяльність із серпня 1941 р. до листопада 1943 р. в зв’язку з тимчасовою 

нацистською окупацією області. 
У жовтні 1952 р. обком КП(б)У дістав назву – обком КПУ.  

Згідно з рішенням листопадового пленуму ЦК КПРС та грудневого пленуму ЦК 

КПУ 1962 р. у січні 1963 р. створені два обласних комітети: промисловий і сільсь-

кий. У грудні 1964 р. відновлена попередня структура обкому. 

Припинив діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 

1991 р. 

 

Постанови, директиви, розпорядження, телеграми, листи ЦК ВКП(б) – 

КПРС, ЦК КП(б)У – КПУ, РМ СРСР, РМ УРСР, довідки, інформації, доповід-

ні записки обкомів КП(б)У – КПУ, листування з радянськими, партійними, 

господарськими органами про виконання постанов партії і уряду, рішень пар-

тійних з’їздів з питань партійного, радянського, господарського, культурного 

будівництва в області, заходи по вдосконаленню структури партійних органів, 

внутрішньопартійну роботу, керівництво профспілками і комсомолом, завдан-

ня партійних організацій у зв’язку з підготовкою і проведенням виборів до 

Верховних Рад СРСР і УРСР, місцевих рад депутатів трудящих, зведені дані 
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обкому про результати виборів народних депутатів до рад усіх рівнів. Стено-

грами, протоколи обласних партійних конференцій, пленумів, засідань органі-
заційного бюро ЦК КП(б)У по Миколаївській області (1937–1938), бюро обко-

мів КП(б)У – КПУ (1938–1941, 1944–1991) та матеріали до них (звітні допові-
ді, довідки, резолюції, постанови). Протоколи зборів обласного партійного 

активу, стенограми обласних нарад секретарів райкомів, міськкомів, партко-

мів, голів райвиконкомів, директорів радгоспів, МТС, голів колгоспів, уповно-

важених обкому КП(б)У по районах області, керівників установ, підприємств, 

організацій про перехід до мирного будівництва, проведення польових робіт у 

колгоспах області, виконання планів хлібозаготівель і створення додаткових 

фондів продовольства для Червоної Армії (1944–1945), посилення партійно-

організаційної і політико-масової роботи на селі, укріплення трудової дисцип-

ліни в колгоспах області, виконання планів сільського і колгоспного будівни-

цтва, відбудову і розвиток зруйнованих війною залізничного і водного транс-
порту, промислових підприємств, міст і сіл області, розгортання соціалістично-

го змагання. Звіти, інформації, доповідні записки обкому партії до ЦК КП(б)У, 

листування з облвиконкомом, райвиконкомами, райкомами партії про вико-

нання планів переселення українців з Польщі та їх побутово-господарське 
влаштування (1944–1950). Довідки, зведення торгового відділу обкому, райко-

мів, міськкомів КП(б)У, листування з відділом торгівлі облвиконкому, облс-
поживспілкою про забезпечення населення області продовольчими і промис-
ловими товарами, розподіл хлібних і продовольчих карток та літерних карток 

на додаткове харчування (1945–1947), про виконання постанови РМ СРСР і 
ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1947 року про відміну карткової системи на продо-

вольчі товари, виконання планів товарообігу торговими організаціями та під-

сумки господарсько-фінансової діяльності організацій системи споживчої ко-

операції після відміни карткової системи. Доповідні записки, довідки, інфор-

мації обкому, райкомів КП(б)У, листування з фінансовим відділом облвикон-

кому про виконання планів мобілізації коштів до держбюджету, стягнення 

сільськогосподарського податку з колгоспів і населення області, про хід під-

писки на державні позики на відбудову і розвиток народного господарства 
СРСР (1946–1950); про трудове влаштування і матеріально-побутове забезпе-
чення демобілізованих воїнів і інвалідів Великої Вітчизняної війни, звіти обл-

виконкому про роботу відділу державного забезпечення і побутового влашту-

вання сімей військовослужбовців (1944–1946). Звіти, довідки, інформації вій-

ськових відділів обласного і районних комітетів КП(б)У, листування з облас-
ним і районними військкоматами про впорядкування військових кладовищ, 

братських і індивідуальних могил загиблих радянських воїнів, стан і роботу 

шпиталів, підготовку донорів, розмінування полів після звільнення області від 

німецько-румунських окупантів, роботу військового трибуналу, стан таборів 

військовополонених, набір учнів до суворовських училищ, представлення до 

нагороди учасників Великої Вітчизняної війни (1944–1950). Звіти Миколаївсь-
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кого обласного військкомату про допризовну підготовку учнів 8–10 класів і 
студентів технікумів, проходження ними табірних зборів, військову підготов-

ку студентів вузів міста Миколаєва. Постанови ЦК КП(б)У – КПУ, довідки та 
інформації адміністративного відділу обкому партії про заходи щодо зміцнен-

ня соціалістичної законності і правопорядку, боротьби з розкраданням і розт-
ратами державного майна, спекуляцією, злочинністю, зловживанням службо-

вим становищем, про роботу обласної прокуратури і обласного управління 
юстиції, вибори народних судів, стан партійно-політичної, виховної роботи 

серед особового складу обласного і районних управлінь МВС УРСР, доповід-

ні записки обкому в ЦК КПУ про постановку таємного діловодства в обласно-

му і районних комітетах КПУ; інформації і довідки обкому і райкомів партії, 
звіти обласного відділу охорони здоров’я про стан медичного обслуговування 

населення області, заходи по ліквідації масових захворювань дітей; списки 

лікарів, фармацевтів, представлених до урядових нагород. Довідки, листуван-

ня обкому, райкомів КПУ, установ і організацій з питань роботи органів соці-
ального забезпечення населення, діяльності добровільних товариств сприяння 

армії, авіації і флоту, товариства Червоного Хреста. Доповідні записки, інфор-

мації, звітні доповіді, статистичні зведення обкомів, райкомів партії, госпо-

дарських органів про відбудову і відновлення роботи промислових підпри-

ємств області, зокрема суднобудівних заводів (1944–1948), виконання підпри-

ємствами виробничих планів, здійснення капітального будівництва в промис-
ловості, прискорення науково-технічного прогресу, удосконалення плануван-

ня і економічного стимулювання у виробництві, підвищення ролі раціоналіза-
торського руху, винахідництва, розвиток підсобних господарств заводів, шеф-

ську допомогу колгоспам і радгоспам, забезпечення промисловості кваліфіко-

ваними кадрами, покращання умов праці на підприємствах. Характеристики 

діяльності і річні звіти підприємств і організацій суднобудівної і оборонної 
промисловості. Директиви партії і уряду, постанови обкому КПУ, звіти облас-
ної ради промислової кооперації про роботу підприємств промкооперації по 

випуску товарів народного споживання, розширенню асортименту та поліп-

шення їх якості, інтенсифікації, спеціалізації, міжгосподарського кооперуван-

ня, розвитку торгівлі і громадського харчування в області. Директиви ЦК  

КП(б)У – КПУ, доповідні записки, інформації, листування транспортного від-

ділу обкому, райкомів партії про відбудову і розвиток транспортних підпри-

ємств області, служб і господарств залізничного, водного, автомобільного тра-
нспорту, морського і річкового портів, трамвайного парку у м. Миколаїв; про 

вантажоперевезення, стан портів і пристаней. Звіти, доповідні записки, інфор-

мації, зведені статистичні дані, листування з союзними і республіканськими 

міністерствами з питань виконання планів будівництва промислових і житло-

вих об’єктів, дитячих дошкільних установ, установ охорони здоров’я і освіти, 

соціалістичного культурного побуту в Миколаєві та області, довідки обласно-

го і районних управлінь сільського і колгоспного будівництва, райкомів партії 
про виконання планів житлового будівництва на селі, тваринницьких примі-
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щень у колгоспах, будівництво експериментально-показових сіл в області. 
Стенограми нарад в обкомах КП(б)У – КПУ, звіти, інформації, довідки, листу-

вання з обласним управлінням сільського господарства, райкомами партії про 

розвиток сільського господарства в області, зокрема розширення посівних 

площ в колгоспах і радгоспах, проведення сільськогосподарських кампаній, 

впровадження травопільних і рисових сівозмін, вирощування бавовнику в 

колгоспах (1952–1954), розвиток овочівництва, садівництва, виноградарства, 
високопородного тваринництва, конярства, бджільництва, шовківництва; про 

хід звітно-виборних кампаній у колгоспах, заходи щодо усунення порушень 

статутів сільськогосподарських артілей (колгоспів), укрупнення колгоспів і їх 

організаційно-господарське зміцнення, роботу первинних партійних організа-
цій колгоспів, підготовку і перепідготовку керівних кадрів для МТС, голів 

колгоспів, механізаторів, організацію сільських навчальних виробничих ком-

бінатів, перевірку результатів соціалістичного змагання між Миколаївською і 
Херсонською областями; листування з питань виконання планів лісонаса-
джень, будівництва в колгоспах ставків і водоймищ, ефективного використан-

ня зрошувальних земель; доповідні записки до ЦК КПУ про хід будівництва 
Верхньо-Інгулецької зрошувальної системи, роботу комісії сприяння будівни-

цтву Каховської ГЕС, Південно-Українського і Північно-Кримського каналів. 

Доповідні записки, інформації, довідки, листування відділу шкіл і вузів обко-

му, звіти обласного і районних відділів народної освіти про відновлення на-
вчання в загальноосвітніх школах області (1944–1945), стан дитячих будинків, 

боротьбу з дитячою безпритульністю, ліквідацію неписьменності серед дорос-
лого населення, матеріальне забезпечення вчителів, виконання Закону про 

всеобуч, покращання позашкільної роботи з учнями. Звіти про роботу вищих і 
середніх спеціальних навчальних закладів, стан науково-дослідної роботи на 
кафедрах суспільних наук вузів, підсумки роботи кафедр основ марксизму-

ленінізму і політекономії у вузах міста Миколаєва. Директиви ЦК КП(б)У – 

КПУ, довідки, інформації, доповідні записки відділів пропаганди і агітації об-

комів партії, листування з районними і міськими комітетами партії, виробни-

чими партійними комітетами КПУ про стан агітаційно-пропагандистської ро-

боти, роботу мережі партійної освіти: вечірнього університету марксизму-

ленінізму (1977–1991), Миколаївського консультативного пункту заочного 

відділення Вищої партійної школи при ЦК ВКП(б) – КПРС, консультпунктів 

при партійних кабінетах райкомів і міськкомів КПУ, організацію навчання в 

системі економічної освіти; перебудову лекційної пропаганди в зв’язку з за-
кінченням Другої світової війни, роботу лекторських груп обласного відділен-

ня товариства “Знання”, обласної і районних редакцій газет, обласних типо-

графії і телерадіокомітету, стан поліграфічної промисловості та книжкової 
торгівлі; звіти обласного і районних відділів культури про роботу культурно-

освітніх установ області, стан кінообслуговування населення в районах облас-
ті (1948–1951), радіофікацію населених пунктів, розвиток художньої самодія-

льності, підготовку і проведення святкувань ювілейних і знаменних дат, стан 



176 

Державний архів Миколаївської області 

стінної преси, хід передплати на періодичну пресу. Довідки, інформації рай-

комів, міськкомів, парткомів КПУ про вибори жіночих рад, роботу серед жі-
нок по залученню їх до господарського і культурного будівництва. Довідки, 

інформації, доповідні записки, звіти обкому, райкомів, міськкомів, парткомів 

на правах райкомів, первинних партійних організацій про проведення ними 

організаційно-партійної роботи по відновленню діяльності партійних органі-
зацій після визволення області від німецько-румунських окупантів, зростання 

рядів ВКП(б) – КПРС, виховання молодих комуністів та роботу з кандидатами 

у члени КПРС, обмін партійних документів (1971–1973). Звіти сектора партій-

ної статистики обкому КПУ про чисельність та рух партійних організацій об-

ласті, склад секретарів партійних організацій, членів і кандидатів у члени 

КПРС за соціальним станом, освітою, партійним стажем, віком, національніс-
тю, родом занять, стан укомплектованості керівними працівниками партійних, 

радянських і господарських організацій області. Довідки, доповідні записки 

відділу організаційної партійної роботи обкому КП(б)У про направлення ко-

муністів на постійну роботу в село (1944–1950). Списки партійних і радянсь-

ких працівників, рекомендованих у західні області України для проведення 

масово-політичної та пропагандистської роботи (1945–1947). Книги реєстра-
ції, посвідчення про відрядження комуністів, які прибули в розпорядження 

Миколаївського обкому КП(б)У із східних областей СРСР (1944). Документи 

партколегії і парткомісії обкому КП(б)У – КПУ: річні плани роботи, інформа-
ції і довідки міськкомів, райкомів, парткомів КПУ про роботу парткомісій, 

компрометуючі матеріали на керівних працівників партійних і радянських ор-

ганізацій, окремих комуністів; листування про проведення спецперевірок но-

менклатурних партійних працівників. Особові справи номенклатурних партій-

них працівників, персональні та апеляційні справи членів партії. Списки ко-

муністів, що залишались на тимчасово окупованій території. Заяви комуністів 

про виклик їх на роботу в Миколаївську область, запити і повідомлення обко-

му КП(б)У про місцезнаходження комуністів (1942–1943). Довідки організа-
ційно – інструкторського відділу обкому КП(б)У про партійні стягнення ко-

муністів. Список-алфавіт виключених і відновлених членів і кандидатів у чле-
ни ВКП(б) (1937–1951). Зведені річні партійні бюджети і звіти про виконання 

їх. Акти перевірок фінансово-господарської діяльності обкомів, міськкомів, 

райкомів, виробничих парткомів, парткомів на правах райкомів. Книги розпо-

ряджень обкомів КПУ. Картки особових рахунків працівників апаратів обко-

мів КПУ, відомості нарахування заробітної плати працівникам обкомів КПУ. 

Листи, скарги і заяви громадян. Довідки особливого сектора обкому КПУ про 

стан розгляду заяв і скарг трудящих у відділах обкомів, райкомах, парткомах 

КПУ. Описи погашених і знищених партійних документів зразка 1926 року. 

Книги реєстрації анульованих партійних документів зразка 1936 року. Довід-

ки організаційно-інструкторського відділу обкому партії про стан обліку ко-

муністів та недоліки в зберіганні партійних документів.  
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Партійні курси при Миколаївському обкомі  
Комуністичної партії (більшовиків) України 

Партийные курсы при Николаевском обкоме  
Коммунистической партии (большевиков) Украины 

Ф. П-95, 33 од. зб., 1944–1948 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відповідно до рішення бюро Миколаївського обкому КП(б)У від 1 червня 1944 р. 

відкрито постійно діючі тримісячні партійні курси при обкомі КП(б)У для підготов-

ки і перепідготовки партійних і радянських працівників. З 12 січня 1945 р. перетво-

рені на шестимісячні, з 1 листопада 1947 р. – на дев’ятимісячні. Припинили діяль-

ність у серпні 1948 р. 

 

Накази по обласних парткурсах. Навчальні плани і програми, плани полі-
тичної роботи курсів, тематика лекцій. Протоколи засідань педагогічної ради, 

циклових і методичних комісій, стенограма теоретичної конференції при об-

ласних парткурсах (1946). Журнали обліку класних і семінарських занять, 

консультацій, прочитаних лекцій, успішності слухачів. Списки співробітників 

і слухачів курсів. Характеристики слухачів. Відомості про нарахування зар-

плати викладацькому складу і співробітникам курсів та на видачу стипендій 

слухачам. 

 

Миколаївський міський комітет  

Комуністичної партії України (міськком КПУ) 

Николаевский городской комитет  

Коммунистической партии Украины (горком КПУ)  

Ф. П-6, 6078 од. зб., 1926–1938, 1944–1991 рр. Описи. Укр, рос. мови. 

Утворений у вересні 1930 р. У 1941–1944 рр. припиняв діяльність у зв’язку з нацист-
ською окупацією м. Миколаїв. 16 листопада 1944 р. при міськкомі КП(б)У відкрито 

вечірній університет марксизму-ленінізму, який у вересні 1976 р. переданий у підпо-

рядкування обкому КПУ. Ліквідований у 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної 
Ради України від 30 серпня 1991 р. 

 

Директивні листи, інструкції, телеграми ЦК ВКП(б) – КПРС, ЦК КП(б)У – 

КПУ, витяги з протоколів засідань Політбюро, Оргбюро і Секкретаріату ЦК 

КП(б)У – КПУ, обкому КП(б)У – КПУ з питань організаційно-партійної, полі-
тико-масової роботи, виконання рішень центральних партійних органів, під-

бору і виховання партійних кадрів, удосконалення партійного обліку, порядку 

проведення обміну партійних документів, партійного керівництва комсомо-

лом, профспілковими організаціями. Протоколи, стенограми міських партій-

них конференцій, пленумів, засідань бюро і секретаріату міськкому партії. До-

повідні записки, довідки, інформації відділів і комісій міськкому КП(б)У, зві-
ти секретарів первинних партійних організацій про хід мобілізації партійних 

кадрів до Донбасу, в колгоспи, радгоспи, МТС, будівельні організації (1931–
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1933), виконання постанови ЦК ВКП(б) про закріплення на селі робітників-

двадцятип’ятитисячників (1932), перспективи колгоспного будівництва (1931–

1933), відбір комуністів на оперативну роботу в ДПУ (1933), комплектування 

міської партійної організації, реорганізацію та перебудову роботи виробничих 

і сільських партосередків у зв’язку з ліквідацією Миколаївського округу 

(1930), організаційне зміцнення первинних партійних організацій, проведення 

виборів сільських рад, звітно-виборних зборів у первинних партійних органі-
заціях та виконання критичних зауважень комуністів, висловлених на звітно-

виборних партійних зборах, виконання планів хлібоздачі колгоспами та інди-

відуальними господарствами, транспортування хліба із глибинних районів до 

Миколаєва (1933); заходи по ліквідації неписьменності і малограмотності, 
проведення політднів, присвячених урочистим датам, стан українізації радян-

ського і партійного апаратів, проведення партійних зборів на підприємствах 

міста з питань про перекручення у керівництві стахановським рухом. Протоко-

ли зборів міського партійного активу, стенограми і протоколи нарад керівни-

ків промислових підприємств, господарських організацій, звіти і зведення про 

реконструкцію суднобудівних заводів імені 61 комунара й А. Марті, виконан-

ня промфінпланів та державних замовлень підприємствами союзного і респу-

бліканського значення, капітальне будівництво в промисловості, автоматиза-
цію і механізацію виробничих процесів, економію паливно-енергетичних ре-
сурсів, підвищення технічного рівня і якості продукції, виконання плану випу-

ску військової техніки, використання внутрішніх резервів, впровадження но-

вої техніки, передової технології та передових методів праці, раціоналізатор-

ських пропозицій і винаходів (1930–1941); хід відбудови і відновлення роботи 

суднобудівних заводів, заводу “Дормашина”, морського торговельного порту, 

енергокомбінату, підприємств легкої, харчової, місцевої промисловості, тран-

спорту і зв’язку, житлового фонду, благоустрій міста (1945–1950), будівництво 

Южнотурбінного заводу “Зоря” (1952), введення в експлуатацію першої черги 

глиноземного заводу (1980). Листування про організований набір робітників 

на підприємства суднобудівної промисловості, їх підготовку в ремісничих 

училищах і школах ФЗН. Статистичні дані про кількість підприємств у Мико-

лаєві, число працюючих на них, кількість навчальних закладів по підготовці 
кадрів для промисловості (1948). Звіти, акти обстеження, доповідні записки 

відділів та уповноважених міськкому, райкомів партії, секретарів первинних 

партійних організацій промислових підприємств про масово-політичну робо-

ту, зростання рядів партії, роботу первинних партійних і комсомольських ор-

ганізацій на підприємствах, в організаціях і установах міста, укладення колек-

тивних договорів, залучення робітників до управління виробництвом, дотри-

мання трудового законодавства, скорочення ручної праці, економії трудових 

ресурсів, стан техніки безпеки і промислової санітарії. Довідки промислово-

транспортного відділу міськкому КПУ про організацію допомоги в ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986). Інформації, доповідні записки 
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інструкторів і комісій міськкому КПУ щодо роботи організацій торгівлі, за-
безпечення населення міста продуктами харчування та промисловими товара-
ми, стан громадського харчування, виконання цільових комплексних програм 

“Торгівля”, “Побутове обслуговування”. Директивні матеріали ЦК КП(б)У – 

КПУ, доповідні записки, довідки, звіти інструкторів міськкому і райкомів пар-

тії, листування з обкомом партії про стан партійної пропаганди, агітаційно-

масової роботи, партійної освіти в парторганізаціях міста, роботу міської ме-
режі партосвіти: вечірнього університету марксизму-ленінізму (1944–1976), 

лекторської групи, семінарів, гуртків, політшкіл; роботу клубних установ, бу-

динків колгоспників, бібліотек, червоних куточків, постановку культурно-

масової роботи серед робітників суднобудівних заводів, організацію худож-

ньої самодіяльності, посилення антирелігійної пропаганди серед населення 

міста, роботу миколаївських вузів, загальноосвітніх шкіл, шкіл робітничої мо-

лоді, дитячих кімнат міліції, виконання рішень обкому і міськкому по бороть-

бі з дитячою безпритульністю, стан виховної роботи в гуртожитках. Інформа-
ції, довідки, листування про вибори та роботу жіночих рад, відомості про кі-
лькість жінок, працюючих на керівній господарській роботі. Інформаційні ма-
теріали військових та адміністративних відділів міськкому і райкомів КПУ 

про облік і представлення до урядових нагород інвалідів Великої Вітчизняної 
війни, кількість демобілізованих, їх працевлаштування, матеріально-побутове 
забезпечення (1945–1946), стан оборонно-масової роботи, покращання підго-

товки молоді до служби в Збройних Силах СРСР, боротьбу з п’янством і алко-

голізмом, перевірку роботи народних судів, фактів приписок і перекручень у 

звітних даних, укріплення трудової дисципліни, роботу добровільних дружин, 

виконання комплексного плану по укріпленню соціалістичної законності і 
правопорядку. Статистичні звіти про склад і рух міської партійної організації, 
інформації міськкому партії та партосередків про кількісний і якісний склад 

первинних партійних організацій, стан партійного обліку, перевірку і обмін 

партійних документів. Списки комуністів, виключених із партії і звільнених з 
роботи за результатами перевірки партійних документів по підприємствах мі-
ста Миколаєва (1935–1936). Протоколи засідань обласної і міської комісій, 

міських і сільських осередкових комісій по чистці партійних організацій міста 
(1937). Політичний звіт Миколаївської міської комісії по чистці партії. Списки 

членів партії, що пройшли чистку. Запити, відповіді, характеристики на кому-

ністів, що залишались на тимчасово окупованій нацистами території (1944–

1950). Листування міськкому партії з комісією партконтролю при ЦК КП(б)У – 

КПУ, витяги із протоколів засідань секретаріату ЦК КП(б)У – КПУ по розгля-

ду компрометуючих матеріалів та апеляційних справ комуністів. Персональні 
та апеляційні справи членів КПРС. Списки та особові справи номенклатурних 

партійних працівників міськкому і райкомів КПУ, партійних і радянських 

працівників – Героїв Радянського Союзу, Соціалістичної Праці, лауреатів Ста-
лінської і Державної премій, заслужених діячів культури (1934–1991).  
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Первомайський міський комітет  

Комуністичної партії України (міськком КПУ)  

Первомайский городской комитет  

Коммунистической партии Украины (горком КПУ) 

Ф. П-2332, 9000 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Укр, рос. мови. 

Діяльність міськкому КПУ простежується за документами з квітня 1944 р. після 

звільнення м. Первомайськ від нацистських окупантів до припинення його діяльнос-
ті згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. 

 

Протоколи міських партійних конференцій, пленумів, засідань бюро. Пер-

спективні і квартальні плани роботи та звіти про роботу відділів міськкому 

КП(б)У – КПУ. Звіти, довідки, інформації відділу організаційно-партійної ро-

боти про проведення організаційно-партійної та масово-політичної роботи по 

відновленню діяльності первинних партійних організацій, хід відбудови на-
родного господарства, благоустрій міста після визволення його від нацистів 

(1944–1950), заходи по підготовці і проведенню виборів до Верховних Рад 

СРСР і УРСР та місцевих рад, проведення звітно-виборних зборів у первин-

них партійних організаціях, виконання рішень міських партконференцій та 
заходів по реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених комуніс-
тами на звітно-виборних партійних зборах, удосконалення партійного керів-

ництва діяльністю рад, профспілковими та комсомольськими організаціями, 

підбір і розстановку кадрів, зростання партійних рядів, трудову участь жінок у 

комуністичному будівництві, авангардну роль комуністів у керівництві пере-
будовою (1988), розширення внутрішньопартійної демократії і гласності в 

партійних організаціях міста, підвищення ролі трудових колективів у нових 

умовах господарювання, впровадження в життя закону про трудові колективи 

(1987), стан громадсько-політичної ситуації в місті (1991). Протоколи зборів 

міського партійного активу, нарад керівників промислових підприємств, голів 

колгоспів, розташованих на території міста, секретарів первинних партійних 

організацій, записки, інформації, звіти промислового і сільськогосподарського 

відділів міськкому КПУ про роботу промислових підприємств, зокрема пуск 

молочно – консервного і сахарного заводів, виробничу діяльність Первомай-

ського машинобудівного заводу ім. 25 Жовтня, розширення випуску товарів 

широкого вжитку промисловими підприємствами, перевірку якості продукції, 
посилення режиму економії, використання основних фондів і капітальних 

вкладень, господарську діяльність колгоспів, організацію спеціалізованих гос-
подарств по виробництву продуктів тваринництва, впровадження у виробниц-

тво нових високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, зокрема 
вирощування кукурудзи (1961), організацію і проведення звітно-виборних 

зборів у колгоспах, укрупнення колгоспів, впровадження в колгоспах госпроз-
рахунку, роботу з колгоспними кадрами. Характеристики економічного стану 

м. Первомайськ (1957, 1965). Записки, довідки, інформації відділу пропаганди 
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і агітації міськкому партії про виконання рішень бюро міськкому та обкому 

партії з питань проведення агітаційно-масової роботи, перебудови лекційної 
та атеїстичної пропаганди, стану партійної освіти, виконання Закону про всео-

буч, реформи загальноосвітньої школи (1989), стану освіти серед працюючої 
молоді, роботи дошкільних дитячих закладів, організації святкування знамен-

них дат, розвитку художньої самодіяльності, покращення спортивно-масової 
роботи, проведення звітів і виборів жіночих рад, підготовки і проведення Все-
союзного перепису населення (1959), покращення кінообслуговування насе-
лення міста. Звіти, доповідні записки військового відділу міськкому КП(б)У 

про працевлаштування і матеріально-побутове забезпечення інвалідів Великої 
Вітчизняної війни та демобілізованих, допомогу сім’ям загиблих воїнів, робо-

ту з допризовниками, стан оборонно-масової роботи, перевірку скарг і заяв 

сімей військовослужбовців (1945). Статистичні звіти про чисельний склад і 
рух міської партійної організації. Книги реєстрації облікових карток членів і 
кандидатів у члени партії, обліку партквитків. Рішення парткомісії при ЦК  

КП(б)У – КПУ по персональних справах комуністів. Персональні справи. Ін-

формації і довідки про обмін партійних документів (1974). Списки секретарів 

первинних партійних організацій, номенклатурних працівників міськкому 

КПУ, комуністів, направлених у службове відрядження до західних областей 

України. Фінансові звіти, кошториси, відомості на видачу заробітної плати.  

 

Вознесенський міський комітет  

Комуністичної партії України (міськком КПУ) 

Вознесенский городской комитет  

Коммунистической партии Украины (горком КПУ) 

Ф. П-175, 3155 од. зб., 1975–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у квітні 1975 р. з віднесенням м. Вознесенськ до категорії міст обласного 

підпорядкування згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 березня 

1975 р. Припинив діяльність у серпні 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної 
Ради України від 30 серпня 1991 р. 

  

Протоколи міських партійних конференцій, пленумів, засідань бюро. Дові-
дки, інформації відділу організаційно-партійної роботи міськкому КПУ про 

виконання постанов ЦК КПУ та обкому КПУ з питань керівництва первинни-

ми партійними організаціями, проведення звітів і виборів у партійних органі-
заціях міста, виконання критичних зауважень, висловлених комуністами на 
звітно-виборних партійних зборах, підвищення авангардної ролі комуністів у 

ході перебудови (1986–1989), удосконалення стилю і методів роботи з кадра-
ми, партійного керівництва комсомолом, посилення індивідуальних форм ви-

ховної роботи, розвитку критики і самокритики в діяльності партійних органі-
зацій, роботу адміністративних органів щодо здійснення заходів по профілак-

тиці правопорушень, дотримання соціалістичної законності, боротьбу з нетру-
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довими доходами, приписками у звітності, наркоманією. Протоколи зборів 

міського партійного активу, довідки, інформації відділів міськкому КПУ, сек-

ретарів первинних партійних організацій про виконання постанов бюро міськ-

кому КПУ з питань соціально-економічного розвитку м. Вознесенськ, роботу 

промислових підприємств, організацій транспорту, зв’язку, торгівлі, будівель-

них організацій, стан громадського харчування, удосконалення механізму гос-
подарювання, скорочення ручної праці у виробництві, укріплення трудової 
дисципліни, розвитку тваринництва, ефективності використання зрошуваль-

них земель, укріплення колгоспів і радгоспів керівними партійними кадрами і 
спеціалістами, виконання продовольчої програми. Інформації, довідки, допо-

відні записки інструкторів відділу пропаганди і агітації міськкому КПУ про 

стан агітаційно-пропагандистської, культурно-масової роботи серед населен-

ня, підвищення ефективності науково-атеїстичного та військово-патріотич-

ного виховання молоді, організацію лекційної пропаганди. Статистичні звіти 

про склад та рух міської партійної організації. Книги реєстрації облікових ка-
рток членів і кандидатів у члени партії, обліку видачі партквитків, реєстрації 
первинних партійних організацій (1975–1991). Особові справи номенклатур-

них партійних працівників. Списки секретарів первинних партійних організа-
цій. Описи погашених партійних документів. Персональні справи членів 

КПРС. Фінансові звіти, кошториси, картки особових рахунків, відомості на 
видачу заробітної плати працівникам міськкому. Листи і заяви громадян. 

 

Районні комітети Комуністичної партії України м. Миколаїв  

(райкоми КПУ м. Миколаїв) 

Районные комитеты Коммунистической партии Украины г. Николаев 
(райкомы КПУ г. Николаев) 

6 фондів, 47422 од. зб., 1920–1922, 1941, 1944–1948, 1951–1991 рр.  

Описи. Рос. мова. 

Заводський, ф. П-92, 15868 од. зб., 1941, 1944–1948, 1951–1991 рр. 

Ковальський , ф. П-5, 19 од. зб., 1920–1922 рр. 

Корабельний, ф. П-115, 2140 од. зб., 1974–1990 рр. 

Ленінський, ф. П-88, 13496 од. зб., 1941, 1944–1948, 1951–1991 рр. 

Слобідський, ф. П-4, 51 од. зб., 1920–1922 рр. 

Центральний, ф. П-96, 15848 од. зб., 1944–1948, 1951–1991 рр. 

 

Перші райкоми м. Миколаїв (Кузнечний і Слобідський) утворені у березні 1920 р., 

ліквідовані у грудні 1922 р. Заводський, Сталінський і Центральний райкоми КП(б)У 

створені згідно з постановою оргбюро обкому КП(б)У від 5 лютого 1938 р. Припи-

няли діяльність із серпня 1941 р. по березень 1944 р. в зв’язку з нацистською окупа-
цією та з серпня 1948 р. по серпень 1951 р. в зв’язку з ліквідацією районного поділу 

Миколаєва. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 листопада 1961 р. 

Сталінський райком КПУ перейменований в Ленінський. Корабельний райком КПУ 

створений відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 22 грудня 1973 р. 

Керували діяльністю партійних, комсомольських, профспілкових, радянських орга-
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нізацій і установ, здійснювали контроль за виконанням рішень партії і уряду. Лікві-
довані згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. 

 

Протоколи і стенограми районних партійних конференцій, пленумів, засі-
дань бюро, зборів партійно-господарських активів, нарад керівників підпри-

ємств і організацій, зборів членів комуністичних осередків (1920–1922). Пла-
ни, звіти про роботу райкомів КП(б)У – КПУ і їх відділів. Доповіді секретарів 

первинних партійних організацій, інформації, довідки, листування з обкомом і 
міськкомом партії про організаційну, внутрішньопартійну, масово-політичну 

роботу, партійне керівництво комсомольськими і профспілковими організаці-
ями, стан виконання постанов бюро райкомів по контролю за виконанням 

критичних зауважень, висловлених делегатами районних партконференцій та 
комуністами на звітно-виборних партійних зборах, постанов ЦК КПУ про об-

говорення третього проекту Програми партії та Статуту КПРС у партійних 

організаціях (1960), положень проекту Конституції СРСР (1977), хід підготов-

ки до обміну партійних документів (1971), роботу з листами трудящих. Звіти, 

довідки, інформації промислово-транспортних відділів райкомів, керівників 

підприємств і організацій про виконання постанов бюро обкому і міськкому 

партії з питань керівництва промисловістю і будівництвом, економії матеріа-
льних і паливно-енергетичних ресурсів, стан і роботу промислових підпри-

ємств і артілей, залізничного транспорту, шефську допомогу сільському гос-
подарству, перехід підприємств на нову систему планування, прискорення 

науково-технічного прогресу, будівництва соціальних і культурно-побутових 

об’єктів, розвитку підсобних господарств підприємств, роботу в умовах еко-

номічного експерименту і бригадної форми організації праці (1985–1987); до-

відки про надання підприємствами міста допомоги в ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС (1986–1987); інформації, доповідні записки відділів 

райкомів про розвиток індивідуальної трудової діяльності, заходи по покра-
щанню роботи підприємств комунального господарства і побутового обслуго-

вування населення, умов праці жінок, благоустрою міста, збільшенню вироб-

ництва товарів широкого вжитку промисловими підприємствами. Доповідні 
записки, довідки військових відділів райкомів про підготовку молоді до служ-

би в Збройних Силах СРСР, оборонно-масову роботу, стан фізкультурно-

масової роботи серед молоді. Інформації, листування з органами суду і проку-

ратури про факти порушень соціалістичної законності і правопорядку, бороть-

бу з хабарництвом, приписками, алкоголізмом (1985–1987). Довідки, інформа-
ції відділів пропаганди і агітації райкомів партії про стан агітаційно-

пропагандистської, політико- і культурно-масової роботи, науково-атеїстичної 
пропаганди, роботу мережі партійної освіти. Інформації секретарів первинних 

партійних організацій про проведення мітингів у зв’язку зі злочинними анти-

партійними діями Л. Берії (1953), про підготовку до відзначення 300-річчя воз-
з’єднання України і Росії (1953–1954), довідки з питань роботи районних рад 

економічного навчання, матеріали науково-практичних конференцій пропага-
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ндистів системи економічної освіти, районних зльотів пропагандистів і агіта-
торів. Постанови РМ УРСР, ЦК КПУ, довідки, доповідні записки інструкторів 

райкомів, секретарів первинних партійних організацій з питань фізичного і 
трудового виховання і профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл, про стан 

учбово-виробничої роботи шкіл ФЗН, РУ системи обласних трудових резер-

вів, стан виховної роботи в гуртожитках МПТУ, роботу шкіл робітничої моло-

ді, дитячих садків, заходи по реалізації реформи загальноосвітньої школи, 

партійне керівництво діяльністю редакцій багатотиражних газет, творчих ор-

ганізацій. Статистичні звіти про склад і рух районних партійних організацій. 

Інформації і довідки про роботу парткомісій, витяги із протоколів бюро обко-

му партії про накладення стягнень і виключення із членів партії, обвинувачу-

вальні висновки на комуністів, довідки, доповідні записки по перевірці комп-

рометуючих матеріалів на комуністів, персональні та апеляційні справи кому-

ністів. Анкети делегатів районних партійних конференцій. Описи погашених 

партійних документів. Книги обліку партквитків, журнали реєстрації обліко-

вих карток членів і кандидатів у члени партії. Списки секретарів первинних 

партійних організацій. Особові справи і списки номенклатурних партійних, 

радянських і комсомольських працівників. Фінансові звіти, штати, кошториси 

видатків. Розпорядження секретарів райкомів з особового складу, відомості 
нарахування зарплати та особові рахунки працівників райкомів партії. 

 

Районні комітети Комуністичної партії України (райкоми КПУ) 

Районные комитеты Коммунистической партии Украины  

(райкомы КПУ) 

24 фонди, 91819 од. зб., 1920–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Арбузинський, ф. П-30, 5016 од. зб., 1930–1941, 1944–1962, 1966–1991 рр. 

Баштанський, ф. П-83, 6458 од. зб., 1927–1937, 1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Березанський, ф. П-135, 3223 од. зб., 1933, 1935–1937, 1944–1962, 1967–1991 рр. 

Березнегуватський, ф. П-34, 3708 од. зб., 1936–1937, 1944–1962, 1965–1990 рр. 

Братський, ф. П-13, 5346 од.зб, 1923–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Веселинівський, ф. П-11, 4966 од. зб., 1935–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Вознесенський, ф. П-130, 5884 од. зб., 1927–1929, 1932–1941, 1944–1962, 1965–1975 рр. 

Володимирівський, ф. П-22, 620 од. зб., 1924–1930, 1936–1937, 1941, 1944–1959 рр. 

Врадіївський, ф. П-2878, 3279 од. зб., 1932–1933, 1936–1941, 1944–1962, 1967–1991 рр. 

Доманівський, ф. П-2874, 4416 од. зб., 1929–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Єланецький, ф. П-60, 4565 од. зб., 1927–1930, 1936–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Жовтневий, ф. П-131, 5339 од. зб., 1924–1930, 1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Казанківський, ф. П-124, 4049 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Кривоозерський, ф. П-2876, 4079 од. зб., 1930–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Лисогірський, ф. П-77, 656 од. зб., 1941, 1944–1959 рр. 

Миколаївський, ф. П-118, 4354 од. зб., 1924–1929, 1935–1941, 1944–1962, 1965–

1991 рр. 

Мостівський, ф. П-2246, 616 од. зб., 1936–1937, 1944–1959 рр. 

Новобузький, ф. П-18, 4759 од. зб., 1924–1937, 1944–1962, 1965–1991 рр. 
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Новоодеський, ф. П-129, 4874 од. зб., 1924–1933, 1935–1937, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Очаківський, ф. П-62, 4088 од. зб., 1923–1930, 1932–1933, 1935–1937, 1944–1962, 1965–

1991 рр. 

Первомайський, ф. П-2714, 4979 од. зб., 1932–1933, 1936–1937, 1944–1958, 1965–1991 рр. 

Привільнянський, ф. П-134, 672 од. зб., 1935–1937, 1944–1959 рр. 

Снігурівський, ф. П-31, 5231 од. зб., 1932–1933, 1935–1937, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Широколанівський, ф. П-12, 642 од. зб., 1925–1939, 1944–1957 рр. 

 

Перші райкоми КП(б)У розпочали діяльність у 1923 р. зі створенням районів у скла-
ді Миколаївського округу відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. У 

наступні роки створювались і ліквідовувались залежно від змін в адміністративно-

територіальному поділі Миколаївщини. Припиняли діяльність із серпня 1941 р. по 

квітень 1944 р. у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області та з грудня 

1962 р. по грудень 1964 р. зі створенням промислово-виробничих та сільських ви-

робничих парткомів. 

Здійснювали керівництво діяльністю партійних, комсомольських, радянських, проф-

спілкових і громадських установ і організацій. 

Ліквідовані згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. 

 

Циркуляри, директиви, постанови, закриті листи, інструкції ЦК КП(б)У, 

КПУ, окружкому (1923–1930), обкому (1937–1991) КП(б)У – КПУ з питань 

організаційно-партійної, ідеологічної, агітаційно-пропагандистської роботи, 

роботи з кадрами, виконання рішень партії і уряду та народногосподарських 

планів. Протоколи і стенограми районних партійних конференцій, пленумів, 

засідань бюро райкомів, зборів членів партосередків (1923–1934), партійних 

зборів і засідань бюро первинних партійних організацій, зборів партійно-

господарських активів. Спільні засідання райвиконкомів і райкомів партії, 
присвячених урочистим датам. Плани, доповіді, звіти про роботу райкомів та 
їх відділів. Довідки, доповідні записки, інформації інструкторів райкомів пар-

тії про стан внутрішньопартійної роботи, хід звітно-виборних кампаній у пар-

тійних організаціях, результати перевірок їх роботи, роботу громадських орга-
нізацій. Директиви обкому КП(б)У – КПУ, довідки, зведення, доповіді інструк-

торів і уповноважених райкомів партії про мобілізацію сільської молоді на 
будівництво в промислові центри, відбудову залізниць, мостів, магістралей, 

шахт Донбасу (1944–1945), проведення посівних, хлібозбиральних кампаній, 

заготівлю сільськогосподарських продуктів, посівних фондів, розвиток гро-

мадського тваринництва, роботу промислових підприємств, транспорту, стан 

підприємств комунального господарства; інформації, листування про благоус-
трій населених пунктів, боротьбу зі зловживаннями в торгівлі, господарське 
влаштування переселенців, підписку на державні позики, реалізацію майно-

вих лотерей (1944–1951). Доповідні записки, інформації, листування з обко-

мом КП(б)У про економічний стан колгоспів, організацію навчання голів кол-

госпів у сільськогосподарських школах, аграрних гуртках, керівництво пер-

винними партійними організаціями; довідки, листування з райземвідділами, 

МТС про забезпечення колгоспів сільськогосподарською технікою, високосо-

ртним насінням, інформації про хід збирання коштів на танкову колону, пода-
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рунки пораненим бійцям і командирам (1944–1945). Характеристики еконо-

мічних і географічних особливостей окремих районів (1933), акти про збитки, 

заподіяні німецькими окупантами населенню і господарствам по районах об-

ласті (1944–1945). Листування з обкомом КП(б)У, райвійськкоматами з пи-

тань обліку інвалідів Великої Вітчизняної війни, військовослужбовців, допри-

зовників, про спортивну і осавіахімівську роботу з допризовниками, допомогу 

сім’ям військовослужбовців (1944–1950). Інформації, довідки, звіти інструк-

торів райкомів, секретарів первинних партійних організацій про агітаційно-

масову роботу під час проведення політичних кампаній, роботу агітаторів, 

підсумки роботи мережі політосвіти, результати перевірки роботи політгурт-
ків, семінарів пропагандистів. Директивні вказівки обласної комісії по чистці 
партії, протоколи засідань обласної і районних комісій по чистці партії, висно-

вки Центральної контрольної комісії (ЦКК) по чистці районних парторганіза-
цій; політичні звіти, інформаційні листи, доповідні записки районних комісій 

про хід чисток партосередків, партгруп і парторганізацій. Списки членів пар-

тії, які підлягали чистці у 1933 р., виключених із членів та кандидатів у члени 

партії, притягнених до відповідальності районними контрольними комісіями. 

Витяги із протоколів засідань бюро обкому КП(б)У про відновлення в членах 

ВКП(б) (1945). Листування з політорганами військових частин за запитами 

про комуністів і безпартійних громадян, які проживали на окупованій нацис-
тами території області. Списки комуністів, які залишались на окупованій те-
риторії. Персональні справи та характеристики комуністів. Списки організато-

рів перших комун і колгоспів, делегатів на районні і обласні партконференції. 
Анкети делегатів районних партконференцій. Статистичні звіти про чисель-

ний склад та рух районних партійних організацій, склад і змінюваність керів-

них працівників райкомів партії. Довідки про укомплектування партійних, 

радянських, профспілкових і комсомольських організацій керівними праців-

никами. Списки, особові справи номенклатурних партійних і комсомольських 

працівників. Картки обліку первинних партійних організацій, книги реєстрації 
облікових карток членів партії, обліку партквитків, акти перевірки партквит-
ків. Фінансові звіти, акти ревізійних комісій. Штати, кошториси видатків. На-
кази і розпорядження секретарів райкомів партії з особового складу. Відомос-
ті нарахування зарплати працівникам райкомів. 

 

Промислово-виробничі та сільські виробничі партійні комітети  

Комуністичної партії України (парткоми КПУ) 

Промышленно-производственные и сельские производственные  
партийные комитеты Коммунистической партии Украины  

(парткомы КПУ) 

11 фондів, 4903 од. зб.,1962–1964 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Промислово -виробничі  парткоми:  

Вознесенський, ф .П-5166, 198 од. зб., 1962–1964 рр. 

Миколаївський, ф. П-5165, 303 од. зб., 1962–1964 рр. 
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Сільські  виробничі  парткоми:  

Баштанський, ф. П-5175, 459 од. зб., 1962–1964 рр. 

Братський, ф. П-5180, 528 од. зб., 1962–1964 рр. 

Вознесенський, ф. П-5179, 479 од. зб., 1962–1964 рр. 

Доманівський, ф. П-5172, 402 од. зб., 1962–1964 рр. 

Миколаївський, ф. П-5171, 549 од. зб., 1962–1964 рр. 

Новобузький, ф. П-5188, 466 од. зб., 1962–1964 рр. 

Новоодеський, ф. П-5174, 412 од. зб., 1962–1964 рр. 

Первомайський, ф. П-5176, 644 од. зб., 1962–1964 рр. 

Снігурівський, ф. П-5173, 463 од. зб., 1962–1964 рр. 

 

Утворені згідно з постановою грудневого 1962 р. пленуму ЦК КПУ. 

Здійснювали керівництво діяльністю партійних організацій на території об’єднаних 

районів. 

Ліквідовані відповідно до постанови листопадового 1964 р. пленуму ЦК КПУ. 

 

Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів пар-

тійно-господарських активів, звітно-виборних зборів у первинних парторгані-
заціях. Довідки, інформації інструкторів парткомів, листування з обкомом 

КПУ, первинними парторганізаціями про організаційно-партійну роботу, під-

сумки звітно-виборної кампанії в парторганізаціях, роботу комсомольських і 
профспілкових організацій, діяльність комітетів партдержконтролю, жіночих 

рад, перейменування населених пунктів, сільських рад і колгоспів у зв’язку з 
об’єднанням районів (1963). Директиви обкомів КПУ, доповідні записки, зве-
дення, звіти відділів парткомів про господарську діяльність колгоспів і радго-

спів, проведення сільськогосподарських кампаній (посівних, збиральних, хлі-
бозаготівельних), аналізи роботи механізованих ланок по вирощуванню цук-

рового буряка, кукурудзи, технічних культур, розвиток тваринництва і ство-

рення кормової бази; довідки про стан державної звітності в колгоспах і рад-

госпах, заходи по економії державних хлібних ресурсів; листування про під-

вищення рівня економічних знань керівних сільськогосподарських кадрів. До-

відки та інформації парткомів обкомам КПУ, звіти керівників підприємств і 
організацій з питань роботи підприємств місцевої промисловості, будівницт-
ва, торгівлі, фінансових органів, підприємств системи райспоживспілки та ко-

мунального господарства, розвиток громадського харчування в районах. Зві-
ти, довідки, інформації ідеологічних відділів парткомів про науково-

атеїстичну пропаганду, роботу мережі партійної освіти, стан культурно-

освітньої та агітаційно-масової роботи серед населення, роботу загальноосвіт-
ніх шкіл. Інформації про знімання документального фільму “Повесть славных 

лет” про героїчне минуле селян с. Баштанка, створення авторських груп для 

написання нарисів для тому “Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська 
область”, роботу редакцій районних газет. Матеріали про представлення чле-
на КПРС, знатного механізатора Рожко О. П. до звання Героя Соціалістичної 
Праці. Статистичні звіти про склад парткомів і первинних партійних організа-
цій, списки секретарів первинних парторганізацій і партгрупоргів. Характери-

стики на комуністів і листування з обкомом КПУ з персональних справ. Пер-
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сональні справи комуністів. Акти та описи погашених партійних документів. 

Книги обліку видачі партквитків, реєстрації облікових карток членів партії. 
Фінансові звіти, акти ревізії фінансової діяльності парткомів. Розпорядження 

секретарів парткомів з особового складу. Відомості нарахування зарплати пра-
цівникам парткомів. Заяви і скарги громадян та довідки про стан їх розгляду. 

  

Партійні комітети з правами райкомів  

Комуністичної партії України (парткоми КПУ) 

Партийные комитеты на правах райкомов  
Коммунистической партии Украины (парткомы КПУ) 

6 фондів, 14150 од. зб., 1923–1941, 1944–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Виробничого об’єднання “Чорноморський  суднобудівний  завод”, ф. П-81, 

7040 од. зб., 1923–1941, 1944–1991 рр. 

Миколаївського суднобудівного заводу  ім .  61 комунара ,  ф. П-82, 3344 од. зб., 1927–

1938, 1944–1991 рр. 

Управління  внутрішніх  справ  Миколаївського облвиконкому, ф. П-558, 128 од. 

зб., 1944–1987 рр. 

Комбінату  “Миколаївпромбуд”, ф. П-618, 1436 од. зб., 1944–1952, 1961–1980, 1982–

1987 рр. 

Миколаївського суднобудівного заводу  “Океан”,  ф. П-1165, 716 од. зб., 1951–1989 рр. 

Южного  турбінного  заводу  “Зоря”,  ф. П-2797, 2205 од. зб., 1949–1987 рр. 

 

Утворювались протягом 1930–1984 рр. на базі первинних партійних організацій, в 

яких налічувалось понад 1000 комуністів. Права райкому надавалися з питань при-

йому в члени партії, ведення обліку членів і кандидатів у члени партії, розгляду пер-

сональних справ. 

Ліквідовані згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. 

 

Стенограми, протоколи партійних конференцій, засідань парткомів, пар-

тійних зборів і засідань бюро первинних партійних організацій, зборів партій-

но-господарських активів. Плани роботи, довідки та інформації про виконан-

ня постанов і рішень партійних і державних органів, організаційну, пропаган-

дистську та агітаційно-масову роботу парткомів. Статистичні звіти про чисе-
льний склад партійних організацій. Списки секретарів партійних організацій. 

Особові справи комуністів. Протоколи засідань комісій по чистці партії. Пер-

сональні справи членів партії. 
 

Політичний відділ Миколаївського обласного  

військового комісаріату (політвідділ облвійськкомату) 

Политический отдел Николаевского областного  

военного комиссариата (политотдел облвоенкомата)  

Ф. П-3066, 1391 од. зб., 1938–1941, 1944–1991рр. Рос. мова. 

З утворенням 22 вересня 1937 р. Миколаївської області розпочав діяльність Микола-
ївський облвійськкомат, при якому у 1938 р. був створений політвідділ, безпосеред-
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ньо підзвітний політуправлінню Одеського військового округу. Припиняв діяльність 

із серпня 1941 р. до березня 1944 р. в зв’язку з нацистською окупацією області. В 

структурі політвідділу була створена партійна комісія, наділена правом прийому в 

члени КПРС і ВЛКСМ та розгляду персональних справ. 

Політвідділ здійснював керівництво первинними партійними організаціями, що 

створювались при обласному і районних військкоматах. 

Ліквідований у вересні 1991 р. 

  

Накази начальника політвідділу про затвердження вибраних секретарів 

первинних партійних організацій. Плани роботи політвідділу. Протоколи пар-

тійних конференцій місцевих органів військового управління Миколаївської 
області, обласних партійних зборів і закритих кущових партзборів, зборів пар-

тійних активів військкоматів області з питань виховної роботи серед призов-

ного контингенту, завдань партійних організацій по підготовці і проведенню 

чергових призовів молоді до лав Радянської армії, підвищення якості оборон-

ної і мобілізаційної готовності, ефективності політичного, військово-теоре-
тичного, морального, правового виховання командирського складу, зміцнення 

військової і трудової дисципліни особового складу райвійськкоматів. Прото-

коли партійних зборів і засідань партбюро первинних партійних організацій 

райвійськкоматів (1944–1961), облвійськкомату (1944–1986), звітні доповіді 
партбюро облвійськкомату. Витяги із протоколів засідань парткомісії політуп-

равління Одеського військового округу (1939–1941), протоколи засідань парт-
комісії політвідділу облвійськкомату (1944–1991) з розгляду персональних 

справ членів партії і комсомольців. Статистичні звіти політвідділу про склад і 
рух партійних організацій, картки обліку первинних партійних організацій. 

Книги обліку членів і кандидатів у члени КПРС і ВЛКСМ, реєстрації обліко-

вих карток і партійних квитків членів партії, видачі партійних і комсомольсь-

ких квитків (1938–1991). Списки членів КПРС і партійних організацій політ-
відділу, відомості сплати членських внесків, акти на знищення погашених 

партійних документів (1991).  

  

Первинні партійні організації 
Первичные партийные организации 

961 фонд, 37529 од. зб., 1922–1941, 1944–1991 рр. Описи. Укр, рос. мови. 

Первинні партійні організації (до 1934 р. – партійні осередки) створювались відпові-
дно до статуту РКП(б), прийнятому у грудні 1919 р. на 8 Всеросійській партконфе-
ренції. Об’єднували членів і кандидатів у члени КПУ за місцем їх роботи при наяв-

ності не менше 3-х комуністів. Створювались і територіальні первинні партійні ор-

ганізації за місцем проживання комуністів, зокрема при сільських радах. Вищий 

орган первинної партійної організації – партійні збори, які для ведення поточної 
роботи обирали партбюро, а при наявності більше 300 комуністів на підприємствах і 
в установах та 50 комуністів в колгоспах і радгоспах – парткомітети. Згідно зі стату-

том організовували вивчення комуністами марксистсько-ленінської теорії, виступа-
ли організаторами трудящих у вирішенні завдань комуністичного будівництва, здій-
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снювали контроль за виконанням директив партії і уряду, дотриманням радянських 

законів та інш. 

Припинили діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серп-

ня 1991 р. 

 

Протоколи партійних зборів, засідань партбюро і парткомітетів первинних 

партійних організацій. 

ЛЕН ІНС ЬКА  КОМУН І С ТИЧНА  СП ІЛКА   

МОЛОД І  УКРА ЇНИ  

Миколаївський губернський комітет  

Комуністичної Спілки Молоді України (губком КСМУ) 

Николаевский губернский комитет  

Коммунистического Союза Молодежи Украины (губком КСМУ) 

Ф. П-5316, 2 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у березні 1920 року, припинив діяльність 21 жовтня 1922 року в зв’язку з 
ліквідацією Миколаївської губернії. Очолював роботу комсомольських осередків 

губернії. 
 

Протокол пленуму губкому КСМУ (1921 р.), відомості про роботу, кіль-

кість і склад комсомольських осередків по місту Миколаїв і Миколаївському 

повіту. 

 

Окружні комітети Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України (окружкоми ЛКСМУ) 

Окружные комитеты Ленинского Коммунистического  

Союза Молодежи Украины (окружкомы ЛКСМУ) 

2 фонди, 86 од. зб., 1923–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський, ф. П-5315, 71 од. зб., 1923–1931 рр. 

Первомайський, ф. П-4704, 15 од. зб., 1925–1929 рр. 

 

Розпочали діяльність у 1923 р. зі створенням округів на підставі постанови ВУЦВК 

від 7 березня 1923 р. 

Припинили діяльність у вересні 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

Протоколи окружних комсомольських конференцій, пленумів, засідань 

бюро окружкомів, загальноміських комсомольських зборів і зборів комсомо-

льського активу. Протоколи засідань комісій окружкомів: економічної, шкіль-

ної, контрольної, агітаційно-пропагандистської та засідань бюро по дитячому 

руху. Зведення, огляди, звіти про роботу окружкомів, бюлетені окружкому. 

Заяви, анкети, виписки із протоколів засідань бюро райкомів ЛКСМУ по при-

йому молоді в члени ВЛКСМ.  
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Миколаївські обласні комітети Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України (обкоми ЛКСМУ) 

Николаевские областные комитеты Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи Украины (обкомы ЛКСМУ) 

3 фонди, 2174 од. зб., 1937–1941, 1943–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський, ф. П-3, 2015 од. зб., 1937–1941, 1943–1962, 1965–1992 рр. 

Промисловий, ф. П-5177, 75 од. зб., 1963–1964 рр. 

Сільський, ф. П-5178, 84 од. зб., 1963–1964 рр. 

 

Зі створенням 22 вересня 1937 року Миколаївської області розпочав діяльність Ми-

колаївський обласний комітет ЛКСМУ. 

Припиняв діяльність із серпня 1941 р. до листопада 1943 р. в зв’язку з тимчасовою 

нацистською окупацією області. З січня 1963 р. існували промисловий і сільський 

обкоми ЛКСМУ. У грудні 1964 р. відновлений єдиний обком ЛКСМУ. 

Згідно з рішенням ХХVІ з’їзду ЛКСМУ (липень 1990 р.) обком ЛКСМУ до своєї назви 

дістав доповнення – “Молодь за демократичний соціалізм” – обком ЛКСМУ (МДС). 

Припинив діяльність у січні 1992 р. згідно з постановою ХХVІ конференції Микола-
ївської обласної організації ЛКСМУ від 26 жовтня 1991 р. Правонаступником стала 
створена на базі ліквідованого обкому ЛКСМУ Миколаївська обласна рада спілки 

молодіжних організацій України (СМОУ). 

 

Постанови, циркулярні і директивні листи ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, ви-

тяги із протоколів бюро і засідань секретаріату ЦК ЛКСМУ з питань внутріш-

ньоспілкової, агітаційно-пропагандистської, культурно-масової роботи. Сте-
нограми, протоколи обласних комсомольських конференцій, пленумів, засі-
дань бюро і секретаріатів обкомів ЛКСМУ, зборів обласних комсомольських 

активів, зльотів і нарад молодих передовиків промислового і сільськогоспо-

дарського виробництва. Доповідні записки, інформації, довідки, зведені дані 
відділів обкомів, райкомів, міськкомів ЛКСМУ: з питань організаційної та 
внутрішньоспілкової роботи: відновлення діяльності первинних комсомольсь-

ких організацій після звільнення Миколаївщини від нацистських окупантів, 

проведення звітно-виборних кампаній в комсомольських організаціях області, 
організації навчання комсомольського активу, проведення кущових семінарів 

секретарів первинних комсомольських організацій; добір, розстановка і вихо-

вання комсомольських кадрів, наслідки перевірок роботи первинних комсомо-

льських організацій промислових підприємств, колгоспів, радгоспів, МТС, 

шкіл фабрично-заводського навчання (ФЗН), шкільних комсомольських і піо-

нерських організацій, підсумки звірок складу членів ВЛКСМ та зростання ря-

дів ВЛКСМ (1946–1950); удосконалення стилю і форм роботи серед молоді, 
виконання постанов бюро і секретаріату обкому ЛКСМУ з питань укріплення 

соціалістичної законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю та про-

явами хуліганства серед молоді, створення добровільних народних дружин з 
метою боротьби з порушниками громадського порядку; звіти про роботу від-

ділів обкомів, райкомів, міськкомів ЛКСМУ; з питань участі комсомольців у 
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розвитку народного господарства країни: відбудова зруйнованих під час війни 

промислових підприємств області, будівництві шахт Донбасу, зокрема 
“Миколаївська-Комсомольська” і “Молодогвардійська”, найбільшої в Європі 
домни “Криворізька-Комсомольська”, Кременчуцького нафтоперегінного за-
воду, промислових об’єктів Казахстану, Братської ГЕС, збирання врожаїв на 
цілинних землях Казахстану (1956–1961), відродження колгоспів, радгоспів, 

МТС в області (1944–1946), розвиток тваринництва, проведення сільськогос-
подарських кампаній, виконання планів по створенню полезахисних лісових 

смуг, будівництво ставків і водоймищ, електрифікація, радіо- і кінофікація 

сільських населених пунктів, робота комсомольсько-молодіжних ланок, бри-

гад молодих трактористів, кукурудзоводів, соціалістичне змагання комсомо-

льсько-молодіжних ферм, агрономічного навчання сільської молоді, підготов-

ка механізаторських кадрів, шефство комсомольських організацій промисло-

вих підприємств над сферою обслуговування і торгівлі, розвиток наставницт-
ва у трудових колективах, робота обласного штабу “Комсомольський прожек-

тор” по контролю за дотриманням режиму економії, підвищенням якості про-

дукції, впровадженням нової техніки, охороною природи, вихованням у моло-

ді господарської ініціативи, навиків управління, особистої відповідальності, 
поліпшення культурно-побутових умов молоді; з питань роботи шкільних 

комсомольських і піонерських організацій: боротьба з дитячою безпритульні-
стю, робота дитячих будинків, шкіл-інтернатів, позашкільних установ, прове-
дення звітів і виборів у комсомольських організаціях і піонерських дружинах, 

участь піонерів і школярів у технічних гуртках, художній самодіяльності, ор-

ганізації шкільних кімнат-музеїв; працевлаштування випускників шкіл, фізку-

льтурно-спортивна робота в школах, трудове виховання школярів, характери-

стика трудових загонів старшокласників: “Гренада”, “Ровесник”, 

“Будівельник”, “Зв’язківець”, “Молода гвардія”. Протоколи пленумів Микола-
ївської обласної ради Всесоюзної піонерської організації ім. В.І.Леніна. Мате-
ріали про відкриття пам’ятника піонерам-героям Віті Хоменку і Шурі Коберу. 

Постанови бюро обкому ЛКСМУ, листування з районними і міськими коміте-
тами ЛКСМУ з питань військово-патріотичного виховання шкільної молоді, 
допризовної підготовки старшокласників, відбору комсомольців до військо-

вих училищ, шефства комсомольців і піонерів над ветеранами війни і праці, 
інвалідами війни, воїнами-інтернаціоналістами, про підсумки змагань з парус-
ного спорту, багатоборства з комплексу ГТО, туризму, проведення огляду фі-
зичної підготовки комсомольців і молоді в честь Спартакіади народів СРСР 

(1959), організацію і проведення фіналів змагань юних футболістів “Шкіря-

ний м’яч”, військово-спортивних ігор “Орленок” і “Зарница”; участь комсомо-

льців і молоді області у Всесоюзному поході по місцях революційної, бойової 
і трудової слави радянського народу. Звіти обласного штабу студентських бу-

дівельних загонів про виробничу, політико-виховну, культурно-масову робо-

ту, стан житлово-побутових умов, медичне забезпечення; відомості про орга-
нізаційну структуру, чисельний та якісний склад студентських будівельних 
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загонів, бюджети, відомості на зарплату працівникам обласного штабу. Мате-
ріали про роботу обласного відділення Бюро міжнародного молодіжного ту-

ризму “Спутник” при обкомі ЛКСМУ: накази, звіти, відомості на зарплату та 
особові справи працівників БММТ “Спутник”. Статистичні звіти про кількіс-
ний склад, зростання і рух обласної комсомольської організації, змінність кад-

рів обкому ЛКСМУ. Персональні і апеляційні справи комсомольців, звіти про 

результати їх розгляду. Листування з райкомами ЛКСМУ про перевірку ком-

сомольців, які перебували на окупованій нацистами території. Особові справи 

номенклатурних комсомольських працівників. Акти на знищення погашених 

комсомольських квитків. Фінансові звіти, кошториси, відомості на видачу зар-

плати та особові рахунки працівників обкомів ЛКСМУ. 

 

Районні і міські комітети Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України (райкоми і міськкоми ЛКСМУ) 

Районные и городские комитеты Ленинского Коммунистического  

Союза Молодежи Украины (райкомы и горкомы ЛКСМУ) 

31 фонд, 24407 од. зб., 1923–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Районні :   

Арбузинський, ф. П-559, 665 од. зб., 1938–1991 рр. 

Баштанський, ф. П-84, 596 од. зб., 1944–1991 рр. 

Березанський, ф. П-504, 634 од. зб., 1944–1989 рр., припинив роботу в 1963–1966 рр. 

Березнегуватський, ф. П-36, 890 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Братський, ф. П-35, 1120 од. зб, 1938–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Вознесенський, ф. П-139, 1221 од. зб., 1939–1941, 1944–1962, 1965–1974 рр. 

Веселинівський, ф. П-15, 975 од. зб., 1938–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Володимирівський, ф. П-138, 314 од. зб., 1927, 1929, 1944–1958 рр. 

Врадіївський, ф. П-2759, 708 од. зб., 1937–1941, 1944–1962, 1967–1989 рр. 

Доманівський, ф. П-2926, 847 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Єланецький, ф. П-560, 1029 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Жовтневий, ф. П-328, 922 од. зб., 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Казанківський, ф. П-278, 972 од. зб., 1944–1962, 1965–1969, 1971–1992 рр. 

Кривоозерський, ф. П-2415, 764 од. зб., 1944–1962, 1965, 1971–1992 рр. 

Лисогірський, ф. П-281, 459 од. зб., 1944–1959 рр. 

Миколаївський, ф. П-258, 966 од. зб., 1944–1958, 1960–1962, 1965–1991 рр. 

Мостівський, ф. П-3205, 294 од. зб., 1944–1950, 1952–1959 рр. 

Новобузький, ф. П-17, 914 од. зб., 1944–1959, 1965–1991 рр. 

Новоодеський, ф. П-61, 794 од. зб., 1944–1959, 1965–1991 рр. 

Очаківський, ф. П-126, 1046 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Первомайський, ф. П-2587, 895 од. зб., 1944–1958, 1965–1992 рр. 

Привільнянський, ф. П-137, 500 од. зб., 1944–1959 рр. 

Снігурівський, ф. П-358, 1061 од. зб., 1944–1962, 1965–1992 рр. 

Широколанівський, ф. П-340, 362 од. зб., 1945–1957 рр. 

Міські :  

Вознесенський, ф. П-176, 397 од. зб., 1975–1992 рр. 

Миколаївський, ф. П-132, 589 од. зб., 1944–1962, 1965–1992 рр. 

Первомайський, ф. П-2440, 948 од. зб., 1964, 1971–1989 рр. 
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Районні ,  м .  Миколаїв:  

Заводський, ф. П-86, 739 од. зб., 1943–1991 рр. 

Корабельний, ф. П-105, 263 од. зб., 1974–1989 рр. 

Ленінський, ф. П-98, 1192 од. зб., 1944–1948, 1951–1991 рр. 

Центральний, ф. П-87, 1331 од. зб., 1926–1927, 1930–1931, 1938–1939, 1944–1948, 

1951–1991 рр. 

 

Перші райкоми ЛКСМУ розпочали діяльність у 1923 р. зі створенням районів у 

складі Миколаївського округу відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. 

В подальшому організовувались, реорганізовувались та ліквідовувались залежно від 

змін в адміністративно-територіальному поділі. 
Припиняли діяльність із серпня 1941 р. по квітень 1944 р. у зв’язку з тимчасовою 

окупацією Миколаївщини нацистами. У грудні 1962 р. реорганізовані у комітети 

ЛКСМУ промислових і сільських виробничих управлінь. У січні 1965 р. відновлена 
попередня структура райкомів.  

Зі створенням у 1938 р. в Миколаєві 3-х районів почали діяти Заводський, Сталінсь-

кий (з 1961 р. – Ленінський), Центральний райкоми ЛКСМУ, які з 1948 р. по 1951 р. 

припиняли діяльність у зв’язку з ліквідацією районного поділу Миколаєва. Кора-
бельний райком ЛКСМУ створений у грудні 1973 р. 

Діяльність Миколаївського і Первомайського міськкомів ЛКСМУ згідно з докумен-

тами простежується з 1944 р., після визволення міст Миколаєва і Первомайська від 

нацистських окупантів. Вознесенський міськком ЛКСМУ створений у 1975 р.  

Припинили своє існування шляхом саморозпуску у 1991–1992 рр. 

 

Стенограми, протоколи районних і міських комсомольських конференцій, 

пленумів, засідань бюро, зборів комсомольських активів, звітно-виборних та 
загальних комсомольських зборів і засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій. Статистичні звіти про чисельний склад і рух 

комсомольських і піонерських організацій. Журнали реєстрації членів 

ЛКСМУ. Анкети делегатів районних і міських комсомольських конференцій. 

Фінансові звіти, ліквідаційні баланси. Відомості на видачу зарплати працівни-

кам райкомів і міськкомів ЛКСМУ. Персональні справи виключених із членів 

ВЛКСМ та документи по відновленню в членах ВЛКСМ. 

 

Комітети Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

промислових і сільських виробничих управлінь 

Комитеты Ленинского Коммунистического Союза Молодежи  

Украины промышленных и сельских производственных управлений 

11 фондів, 178 од. зб., 1963–1964 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Промислово -виробничих  управлінь :  

Вознесенський, ф. П-5183, 14 од. зб., 1963–1964 рр. 

Миколаївський, ф. П-5167, 17 од. зб., 1963–1964 рр. 

Колгоспно-радгоспних  виробничих  управлінь :  

Баштанський, ф. П-5181, 19 од. зб., 1963–1964 рр. 

Братський, ф. П-5189, 12 од. зб., 1963–1964 рр. 

Вознесенський, ф. П-5184, 16 од. зб., 1963–1964 рр. 

Доманівський, ф. П-5185, 15 од. зб., 1963–1964 рр. 

Миколаївський, ф. П-5267, 23 од. зб., 1963–1964 рр. 
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Новобузький, ф. П-5187, 17 од. зб., 1963–1964 рр. 

Новоодеський, ф. П-5190, 14 од. зб., 1963–1964 рр. 

Первомайський, ф. П-5191, 12 од. зб., 1963–1964 рр. 

Снігурівський, ф. П-5186, 19 од. зб., 1963–1964 рр. 

 

Утворені у грудні 1962 р. відповідно до постанови ІІ пленуму ЦК ВЛКСМ. Припи-

нили діяльність у січні 1965 р. 

  

Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро комітетів 

ЛКСМУ. Довідки, інформації про проведення звітно-виборних зборів у первин-

них комсомольських організаціях. Статистичні звіти про склад комсомольських 

організацій. Річні бюджети, фінансові звіти. Журнали реєстрації членів ВЛКСМ. 

Відомості нарахування заробітної плати працівникам комітетів ЛКСМУ.  

 

Комітети Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

на правах районних комітетів 

Комитеты Ленинского Коммунистического Союза Молодежи  

на правах районных комитетов 

33 фонди, 3619 од. зб., 1942–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара, ф. П-496, 726 од. зб.,  

1944–1989 рр. 

Чорноморського суднобудівного заводу, ф. П-845, 653 од. зб., 1944–1989 рр. 

Миколаївського суднобудівного заводу “Океан”, ф. П-2618, 178 од. зб., 1952–1953, 

1957–1989 рр. 

Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С. О. Макарова, ф. П-3286, 

114 од. зб., 1942–1947, 1951–1960, 1964–1967, 1969–1989 рр. 

Миколаївського виробничого об’єднання “Зоря”, ф. П-4096, 287 од. зб., 1956–1960, 

1963–1989 рр. 

Миколаївського виробничо-технічного швейного об’єднання “Евіс”, ф. П-4320, 

70 од. зб., 1955–1959, 1967–1989 рр. 

Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Бєлінського,  

ф. П-5304, 121 од. зб., 1967–1989 рр. 

Тресту  “Миколаївжитлобуд”,  ф. П-5305, 27 од. зб., 1967–1972 рр. 

Миколаївського трансформаторного заводу ім. Ленінського комсомолу, ф. П-5311, 

177 од. зб., 1965–1989 рр. 

Комбінату  “Миколаївпромбуд”,  ф. П-5312, 196 од. зб., 1964–1989 рр. 

Миколаївського науково-виробничого об’єднання “Машпроект”, ф. П-5338, 91 од. 

зб., 1973–1989 рр. 

Миколаївського кооперативного технікуму, ф. П-5339, 72 од. зб., 1972–1989 рр. 

Об’єднання “Миколаївоблагробуд”, ф. П-5348, 63 од. зб., 1969, 1973–1989 рр. 

Миколаївського виробничого об’єднання ім. XXV з’їзду КПРС, ф. П-5349, 75 од. 

зб., 1957–1968, 1972–1989 рр. 

Миколаївської взуттєвої фабрики, ф. П-5350, 63 од.зб, 1973–1989 рр. 

Миколаївського суднобудівного технікуму, ф. П-5351, 58 од. зб., 1972–1989 рр. 

Миколаївського будівельного технікуму, ф. П-5352, 58 од. зб., 1974–1988 рр. 

Миколаївського виробничого об’єднання “Екватор”, ф. П-5375, 70 од. зб., 1951–

1952, 1955–1956, 1958–1959, 1961–1962, 1969, 1971, 1974–1989 рр. 

Первомайського машинобудівного заводу ім. 60-річчя СРСР, ф. П-5393, 67 од. зб., 

1975–1990 рр. 
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Миколаївського виробничого об’єднання “Ніконд”, ф. П-5395, 56 од. зб., 1977–1988 рр. 

Новобузького педагогічного училища, ф. П-5396, 54 од. зб., 1977–1991 рр. 

Миколаївської філії Одеського інженерно-будівельного інституту, ф. П-5397, 

43 од. зб, 1977–1984 рр. 

Миколаївського торговельного порту, ф. П-5398, 46 од. зб., 1944–1947, 1952, 1958–

1964, 1967–1968, 1970–1990 рр.  

Дирекції будівництва Южноукраїнської атомної електростанції, ф. П-5399, 60 од. 

зб., 1977–1990 рр. 

Мигіївського радгоспу-технікуму, ф. П-5403, 35 од. зб., 1979–1991 рр. 

Миколаївського глиноземного заводу ім. ХХVI з’їзду КПРС, ф. П-5419, 33 од. зб., 

1981–1989 рр. 

Залізничного вузла станції Миколаїв, ф. П-5420, 24 од. зб., 1971, 1981–1991 рр. 

Вознесенського виробничого шкіряного об’єднання ім. ХХVI з’їзду КПРС, ф. П-5428, 

23 од. зб., 1983–1990 рр. 

Миколаївського технікуму залізничного транспорту ім. В. М. Образцова, ф. П-5429, 

23 од. зб., 1970, 1973–1974, 1976–1990 рр. 

Южноукраїнської атомної електростанції, ф. П-5434, 21 од. зб., 1984–1991 рр. 

Новобузького технікуму механізації і електрифікації сільського господарства, 

ф. П-5447, 20 од. зб., 1985–1991 рр. 

Тресту-майданчика “Атомгідроенергобуд”, ф. П-5448, 9 од. зб., 1986–1990 рр. 

Миколаївського середнього професійно-технічного училища № 26, ф. П-5466, 

6 од. зб., 1988–1989 рр. 

 

Утворювались упродовж 1944–1980-х років. Припинили діяльність у 1991 р. 

  

Стенограми, протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань 

бюро і комітетів комсомолу, зборів комсомольських активів. Звіти, інформа-
ції, довідки про роботу первинних (цехових) комсомольських організацій. 

Плани роботи. Журнали реєстрації членів ВЛКСМ. Статистичні звіти про чи-

сельний склад комсомольських організацій. 

ПРОФСПІЛКИ  

РАДИ  ПРОФСП ІЛОК  (ПРОФРАДИ )  

Миколаївська губернська рада професійних спілок 

Николаевский губернский совет профессиональных союзов 

Ф. Р-779, 157 од. зб., 1919–1923 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївська губернська рада (губпрофрада) утворена наприкінці січня 1920 р. на 
І губернському з’їзді профспілок. Керувала роботою повітових комітетів і губернсь-

ких відділів професійних спілок. Припинила діяльність у листопаді 1922 р. з ліквіда-
цією Миколаївської губернії. 
Перше надходження документів – 1937 р., останнє – 1981 р. 

 

Протоколи засідання президії Південного бюро ВЦРПС, ІІ, ІІІ і ІV губерн-

ських з’їздів профспілок Миколаївщини (1920–1922), губернських з’їздів 
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профспілок працівників різних галузей промисловості. Протоколи засідань 

президії і секретаріату Миколаївської губпрофради, військово-мобілізацій-

ного відділу губпрофради, правлінь і загальних зборів членів спілок працівни-

ків землі і лісу, шкіряників, тютюнників, працівників зв’язку, мистецтва, мета-
лістів, а також тарифно-розціночних, нормувальних комісій. Резолюція 1-ї без-
партійної робітничої конференції профспілок (1920). Звіт про діяльність Ми-

колаївської губпрофради за 1920–1921 рр. Листування про організацію конф-

ліктно-нормувальних відділів губвідділів профспілок (1920), товариських кон-

фліктних комісій в губернських установах, про охорону праці, поліпшення 

житлових умов робітників, проведення культурно-освітньої роботи, ліквіда-
цію неписьменності, відрядження членів профспілок у вузи, робітниче поста-
чання.  

 

Миколаївська повітова рада професійних спілок 

Николаевский уездный совет профессиональных союзов 
 

Ф. Р-780, 24 од. зб., 1922–1924 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови.  

 

Миколаївська повітова рада організована наприкінці 1922 р. Керувала роботою 

профспілкових організацій на території Миколаївського повіту. Припинила діяль-

ність у травні 1923 р. з ліквідацією повіту. 

Документи надійшли на зберігання у 1937 р. 

 

Циркуляри Південного бюро ВЦРПС, Одеської губернської і Миколаївсь-

кої повітової профрад. Протоколи засідань повітової ради, міської конферен-

ції пролетарського студентства, повітової колегії жіночого відділу і нарад 

профорганізаторів по роботі серед жінок, тарифно-економічних нарад, загаль-

них зборів членів спілок і студентів вузів і технікумів. Плани і звіти про діяль-

ність повітпрофради. Доповіді, відомості і листування про стан профспілкової 
роботи в селах повіту, укладання тарифних договорів і угод, статистичні відо-

мості про культурно-освітню роботу спілок і культкомісій установ і підпри-

ємств. Листування про організацію професійної пропаганди, про роботу серед 

молоді, ліквідацію неписьменності, організацію пролетарського студентства, 
поліпшення побуту робітників і студентів вузів, боротьбу з безробіттям, охо-

рону праці, а також з тарифно-економічних питань.  

 

Окружні ради професійних спілок 

Окружные советы профессиональных союзов 

2 фонди, 392 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївська, ф. Р-778, 390 од. зб., 1923–1930 рр. 

Первомайська, ф. Р-2275, 2 од. зб., 1929–1930 рр.  

 

У травні 1923 р. з утворенням Миколаївського округу було організоване окружне 
бюро професійних спілок. У лютому 1926 р. на VІІ окружному з’їзді профспілок 
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була обрана окружна рада. Припинила діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Пе-
рвомайська окружна рада профспілок створена у 1923 р. Припинила діяльність у 

1930 р. Об’єднували робітників і службовців окремих галузей народного господарс-
тва у межах округів. Керували роботою профспілкових організацій округів.  

Перше надходження документів – 1937 р., останнє – 1981 р. У 1990 р. розсекречено 

2 од. зб. ф. Р-2275. 

 

Циркуляри та інструкції ВЦРПС, ЦК Всеросійської спілки робітників-

металістів (ВСРМ), Українського бюро ВЦРПС і Всеукраїнської ради проф-

спілок, Одеської губернської і Миколаївської окружної ради профспілок. Про-

токоли VІІ (1926) і VІІІ (1927) окружних з’їздів профспілок, засідань президії 
окрпрофради, президій окружних відділів профспілок, загальноміських і ра-
йонних конференцій і нарад профспілок, загальних зборів робітників і служ-

бовців підприємств і установ, тарифно-економічних нарад, засідань завкомів, 

розціночно-конфліктних комісій, комісії по проведенню місячника допомоги 

безробітним (1925), загально-міської конференції активістів культурно-

освітньої роботи (1923), конференції працівників фізичної культури. Матеріа-
ли І, ІІ і ІІІ окружних пленумів профспілок (1923–1928), міжспілкової конфе-
ренції робітниць (1924), V (1928) і VІ (1929) окружних конференцій пролетар-

ського студентства. Положення про бюро пролетарського студентства і проф-

спілкові секції у вузах і технікумах. Плани, звіти про роботу окрпрофради, 

окружних відділів і відділень профспілок, окружного бюро пролетарського 

студентства. Статистичні відомості про роботу сільбудів, хат-читалень. Лис-
тування про висування робітників і службовців на керівну адміністративно-

господарську роботу і кооперативну роботу, про боротьбу з безробіттям, ви-

робниче навчання, організацію соцзмагання, нагородження героїв праці 
(1929), сприяння розвитку винахідництва, профспілкову роботу на селі, орга-
нізацію шкіл і гуртків професійної освіти, соціальне страхування, організацію 

антирелігійної пропаганди, поліпшення побуту і проведення оздоровчих кам-

паній серед студентів. Списки та анкети робітників, які виявили бажання пої-
хати на постійну роботу в село (1930). Документи з обстеження профспілко-

вих організацій. 

 

Миколаївська обласна рада професійних спілок 

Николаевский областной совет профессиональных союзов 

 Ф. Р-2812, 3721 од. зб., 1948–1990 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 Миколаївська обласна рада професійних спілок (облпрофрада) утворена у листопаді 
1948 р. на І міжспілковій обласній конференції профспілок відповідно до постанови 

президії ВЦРПС від 06.09.1948 р. Миколаївська сільська та промислова обласні ради 

профспілок були утворені 11.04.1963 р. на підставі постанови Всесоюзної Централь-

ної ради профспілок у зв’язку з реорганізацією Миколаївської обласної ради проф-

спілок у квітні 1963 р. Постановою Президії ВЦРПС від 30.10.1964 р. та Президії 
Укррадпрофу від 16.12.1964 р. Миколаївська сільська та промислова ради профспі-
лок були ліквідовані та утворена Миколаївська обласна рада профспілок. Здійснює 
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керівництво і контроль за роботою профспілкових організацій області. Вищий орган 

профради – з’їзди профспілок, а між з’їздами – пленуми та президії профради. 

Перше надходження документів – 1962 р., останнє – 2000 р. У 1991 р. розсекречено 

60 од. зб. 

 

Постанови президії і секретаріату ВЦРПС, Української республіканської 
ради профспілок, обласної ради профспілок. Протоколи засідань президії і 
пленумів облпрофради, обласних комітетів профспілок, нарад голів обласних 

комітетів профспілок і ФЗМК, нарад профспілкового активу, протоколи засі-
дань президії обласних рад добровільних спортивних товариств, протоколи 

обласних конференцій товариств. Квартальні плани і зведені статистичні звіти 

про діяльність облпрофради, обласних комітетів профспілок, обласних рад 

добровільних спортивних товариств, про роботу будинків народної творчості, 
будинків культури, клубів. Доповідні записки, інформації і листування про 

організацію соціалістичного змагання на підприємствах і установах області, 
укладення колективних договорів, запровадження нової техніки і поширення 

передового досвіду, зміцнення трудової дисципліни, організацію товариських 

судів, про участь профспілок у підготовці виборів до Рад, проведення конкур-

сів і оглядів художньої самодіяльності, сільськогосподарських і оздоровчих 

кампаній, про підготовку профспілкових кадрів і навчання профспілкового 

активу. Зведені фінансові звіти, штатні розписи і кошториси витрат облпроф-

ради. Акти обстеження і довідки про стан охорони праці і техніку безпеки на 
підприємствах області.  

 

Миколаївська міська рада професійних спілок 

Николаевский городской совет профессиональных союзов 

Ф. Р-823, 672 од. зб., 1930–1937 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївська міська рада професійних спілок (міськпромрада) утворена у вересні 
1930 р. Здійснювала керівництво і контроль за роботою профспілкових організацій 

міста. Припинила діяльність у 1937 р. 

Перше надходження документів – 1937 р., останнє – 1966 р. У 1990 р. розсекречено 

14 од. зб. 

 

Постанови та інструкції Наркомату праці СРСР, Миколаївського міськко-

му КП(б)У про проведення оборонно-мобілізаційної роботи, про роботи на 
режимних підприємствах. Постанови президії міськпромради (1931–1937). 

Протоколи засідань президії міськпромради, профспілкових конференцій і 
загальних зборів робітників та інженерно-технічних працівників підприємств, 

плани роботи, звіти міськпромради і заводських комітетів підприємств. Лис-
тування щодо шефства профспілкових організацій над військовими частинами 

і колгоспами, про участь профспілок у виборах до Рад, у реалізації державних 

позик, у культурному будівництві, ліквідації неписьменності, у проведенні 
хлібозаготівельних кампаній, суботників, про проведення культмасової і спор-

тивної роботи серед членів профспілок, відправлення в села 25-тисячників, 
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про поширення стахановських методів праці на підприємствах, підготовку 

кадрів для промисловості через школи ФЗН. Колективні договори і відомості 
про їх виконання, акти обстеження підприємств і культурно-освітніх установ. 

 

Районні та містечкові секретаріати професійних спілок 

Районные, местечковые секретариаты профессиональных союзов  

4 фонди, 36 од. зб., 1921–1922, 1924–1926 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Районні :   

Березнегуватський, ф. Р-1482, 14 од. зб., 1924–1926 рр. 

Братський, ф. Р-1452, 16 од. зб., 1924–1926 рр.  

Снігурівський, ф. Р-1543, 4 од. зб., 1925–1926 рр. 

Містечковий :  

Снігурівський, ф. Р-1557, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

 

Утворювалися з метою координації діяльності галузевих профспілкових організацій 

на певній території. Районні секретаріати професійних спілок (райпрофсекретаріати) 

обирались на районних міжспілкових конференціях. Здійснювали керівництво і кон-

троль за роботою профспілкових організацій районів. Припинили діяльність у 

1928 р. за рішенням ІІІ Всеукраїнського з’їзду профспілок. Діяльність Снігурівсько-

го містечкового секретаріату простежується у 1921–1922 рр. 

Перше надходження – 1947 р., останнє – 1948 р. 

 

Постанови і розпорядження Єлисаветградського і Херсонського окружних 

бюро профспілок. Положення про районні секретаріати профспілок. Протоко-

ли засідань президії Єлисаветградського і Херсонського окружних бюро 

профспілок, райпрофсекретаріатів, протоколи районних профспілкових кон-

ференцій, загальних зборів робітників і службовців підприємств. Плани робо-

ти Херсонського окружного бюро і районних секретаріатів профспілок, звіти 

про роботу Березнегуватського (1925–1927) і Снігурівського (1926) райпроф-

секретаріатів. Листування з охорони праці, проведення культмасової роботи 

серед членів профспілок, місячників допомоги безробітним, про поліпшення 

житлових умов, ліквідацію неписьменності. Акти обстеження роботи профспі-
лкових організацій. 

 

Новобузька районна рада професійних спілок 

Новобугский районный совет профессиональных союзов  

Ф. Р-978, 37 од. зб., 1929–1936 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність простежується протягом 1929 –1936 рр. Створена з метою координації 
діяльності галузевих профспілкових організацій на території району.  

Документи надійшли на зберігання у 1940 р. 

 

Постанови, розпорядження, інструкції, накази Одеської облпрофради, пос-
танови бюро Новобузького райвиконкому про роботу профспілок, списки чле-
нів профспілок “Медсанпраця”, “Робос”, Володимирівської МТС, анкети на 
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працюючих у групах низового контролю, списки та облікові картки членів 

спілки низових організацій, протоколи загальних зборів членів профспілок.  

ОРГАН І З АЦ І Ї  ГАЛУ З ЕВИХ  ПРОФЕС ІЙНИХ  СП І ЛОК  

Працівників суднобудівної промисловості 
Работников судостроительной промышленности 

2 фонди, 213 од. зб., 1917, 1966–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-5648, 203 од. зб., 1966–1979 рр. 

Цеховий  комітет  цехової  служби  заводу  “Руссуд”,  м. Миколаїв, ф. Р-2157, 

10 од. зб., 1917 р. 

 

Діяльність цехового комітету цехової служби заводу “Руссуд” простежується протя-

гом 1917 р. Миколаївський обласний комітет розпочав роботу 3 червня 1966 р. на 

підставі постанови президії ВЦРПС від 25 березня 1966 р. Здійснює керівництво і 
контроль за роботою первинних профспілкових організацій галузі. 
Перше надходження документів – 1956 р., останнє – 1991 р.  

 

Протоколи загальних зборів робітників заводу “Руссуд”. списки службов-

ців цехової служби, списки робітників ливарного цеху заводу “Руссуд”, заяви 

до цехового комітету заводу, листування з продовольчих питань (1917). Пос-
танови ЦК профспілки працівників суднобудівної промисловості, матеріали 

миколаївських обласних конференцій профспілки, протоколи засідання орг-
бюро та обкому профспілки, протоколи пленумів, фінансові, статистичні зві-
ти, листування з ЦК профспілки робітників суднобудівної промисловості, 
Українською радою профспілок. Матеріали про виконання умов соціалістич-

ного змагання суднобудівними заводами м. Миколаєва. Штатні розписи, 

профспілковий бюджет, бюджети державного соціального страхування, стати-

стичні звіти з підсумків голосування. 

 

Робітників-металістів 

Работников-металлистов 

5 фондів, 938 од. зб., 1917–1931, 1936–1938 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  районний  комітет ,  ф. Р-775, 713 од. зб., 1917–1930 рр. 

Груповий  комітет  №  1 ,  м. Миколаїв, ф. Р-1263, 9 од. зб., 1930 р. 

Заводський  комітет  заводу  №  198 (ім. А. Марті), ф. Р-835, 28 од. зб., 1920–

1931 рр. 

Заводський  комітет  при  заводі  “Сільінтерт”,  ф. Р-1194, 147 од. зб., 1924–1931, 

1936–1938 рр. 

Загальнозаводський  комітет  Миколаївського суднобудівного заводу “Руссуд”, ф. Р-852, 

41 од. зб., 1917–1920 рр. 

 

17 квітня 1917 р. була утворена Миколаївська професійна спілка робітників-

металістів разом з керівним органом – правлінням. 10 червня на 1-й районній конфе-
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ренції членів спілки був утворений районний комітет Всеросійської спілки робітни-

ків-металістів. Керував діяльністю Херсонського, Єлисаветградського, Бериславсь-

кого, Каховського підрайкомів. Ліквідований у березні 1930 р. з реорганізацією 

структури ВСРМ. Заводські комітети створювались на заводах, де працювали робіт-
ники-металісти. Здійснювали робітничий контроль над виробництвом, займалися 

нормуванням робочого часу і заробітної плати, контролювали прийом і звільнення 

робітників. Загальнозаводський комітет заводу “Руссуд” утворений у серпні 1917 р. 

Об’єднував цехові комітети заводу.  

Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 1982 р. 

 

Циркуляри ЦК ВСРМ, крайового бюро СРМ України (1919). Бюлетень 
Миколаївського відділення Всеросійської спілки інженерів (1917). Статут ра-
ди профспілок Миколаєва (1919). Протоколи засідань південного бюро ЦК 

ВСРМ (1920), президії Миколаївської ради профспілок (1919), пленумів коміте-
ту Миколаївського відділення ВСРМ (1919), президії Миколаївського райкому 

ВСРМ (1920–1929), 1-ї південної конференції по суднобудуванню (1929), місь-

кої, районних конференцій спілки металістів (1921–1928), районних конфере-
нцій інженерно-технічних секцій, протоколи засідань ревізійної комісії при 

Миколаївському райкомі ВСРМ, загальних зборів членів спілки металістів, 

конференцій і засідань Єлисаветградського підрайкому (1921). Протоколи за-
гальних зборів і списки представників установ і заводів, що увійшли до скла-
ду фабрично-заводських нарад, протоколи загальних зборів заводських комі-
тетів, списки і посвідчення членів Миколаївського районного комітету Всеро-

сійської професійної спілки робітників-металістів. Плани та звіти про діяль-

ність заводських комітетів профспілок, акти обстеження підприємств, заяви 

членів спілки. Матеріали інженерно-технічної секції, відділу охорони праці, 
статистичного відділу, фінансової частини. Циркуляри, інструкції Українсько-

го комітету спілки металістів, протоколи загальних зборів робітників і служ-

бовців групового комітету № 1 (1930). Плани роботи та звіти заводського ко-

мітету заводу № 198 (ім. А. Марті), загальнозаводського комітету заводу 

“Руссуд” (1917). Протоколи об’єднаних зборів і засідань рад виборних і робіт-
ничих депутатів, об’єднаних зборів загальнозаводського комітету і ради робіт-
ничих депутатів (1917), конференцій завкомів і розцінкових комісій металооб-

робних підприємств (1919), конференції заводських і цехових комітетів заво-

дів “Руссуд” і “Наваль” (1918), конференції по статистичному обстеженню 

стану праці в Миколаєві (1919). Протоколи загальних зборів і мітингів робіт-
ників і службовців заводу “Руссуд”. Підписні листи на збір коштів на користь 

сімей померлих політичних в’язнів (1917) і листування щодо збору грошей 

для безробітних. Колективні договори між спілкою металістів та управління-

ми заводів “Наваль” і “Руссуд”. Листування про встановлення робітничого 

контролю на заводі, утворення робітничого кооперативу, страхування робіт-
ників, нормування праці та порядок оплати понаднормових робіт, про від-

криття вечірніх шкіл для дорослих.  
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Миколаївське окружне відділення профспілки  

робітників і службовців шкіряного виробництва 

Николаевское окружное отделение профсоюза  

рабочих и служащих кожевенного производства 

Ф. Р-946, 47 од. зб., 1922–1926 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується протягом 1922–1926 рр. Створено з метою ко-

ординації діяльності галузевих профспілкових організацій округу. 

Документи надійшли на зберігання у 1940 р. 

 

Протоколи, інструкції і циркуляри Одеського губернського відділу профе-
сійної спілки, засідання ревізійної комісії, президії правління, загальних збо-

рів членів низових осередків спілки, звіт і листування про роботу спілки, бо-

ротьбу з безробіттям, план роботи, заяви членів про надання роботи, списки і 
посвідчення службовців майстерень, заяви про прийняття в члени спілки.  

 

Працівників хімічної промисловості 
Работников химической промышленности 

2 фонди, 81 од. зб., 1923–1927 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський  окружний  відділ  профспілки ,  ф. Р-833, 72 од. зб., 1923–1927 рр. 

Місцевий  комітет  профспілки  при Миколаївському державному скляному заводі, 
ф. Р-832, 9 од. зб., 1926–1927 рр. 

 

Миколаївський окружний відділ створений у 1923 р., ліквідований у 1930 р. з лікві-
дацією округу. Керував роботою низових галузевих профспілкових організацій. Дія-

льність місцевого комітету при Миколаївському державному скляному заводі про-

стежується протягом 1924–1925 рр.  

Перше надходження документів – 1950 р., останнє – 1957 р. 

 

Протоколи засідання науково-технічного бюро при спілці “Хімпром”, зага-
льних зборів, протоколи засідання розцінково-конфліктної комісії, списки 

членів спілки та списки членів спілки – учасників громадянської війни, листу-

вання з підприємствами хімічної промисловості з культурно-масової роботи, з 
Всеукраїнським комітетом спілки хіміків з організаційних питань, картки об-

ліку безробітних, реєстраційні картки членів спілки. Протоколи засідання 

Одеського губернського відділу Всеросійської спілки робітників-хіміків і ма-
теріали до них (копії), план роботи та протоколи засідання заводського комі-
тету, загальних зборів членів заводського комітету, довідки, посвідчення, спи-

ски робітників і службовців скляного заводу, заяви членів спілки про надання 

матеріальної допомоги, працевлаштування. 
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Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

електростанцій і електротехнічної промисловості 
Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих 

электростанций и электротехнической промышленности  

Ф. Р-5553, 265 од. зб., 1967–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївський об’єднаний комітет профспілки робітників електростанцій і електро-

технічної промисловості почав діяльність у 1967 р. згідно з рішенням кущової кон-

ференції робітників електростанцій і електротехнічної промисловості від 

27.04.1967 р., відповідно до рішення І обласної конференції від 26.11.1969 р. перей-

менований у Миколаївський обласний комітет профспілок робітників електростан-

цій і електротехнічної промисловості  
Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1991 р. 

 

Постанови президії Українського республіканського комітету профспілки 

робітників електростанцій і електротехнічної промисловості, листування з ЦК 

профспілки, протоколи пленумів, засідань президії обкому, матеріали звітно-

виборчих зборів колективів електропідприємств (протоколи, звіти, доповіді), 
профбюджети, звіти про виконання профбюджетів, колективних договорів, 

статистичні звіти, штатні розписи. 

 

Будівельних робітників 

Строительных рабочих 

33 фонди, 1511 од. зб., 1920–1930, 1947-2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський губернський відділ, ф. Р-847, 29 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський окружний відділ, ф. Р-855, 217 од. зб., 1924–1930 рр.  

Миколаївський обласний комітет робітників комунально-житлового будівницт-

ва, ф. Р-2029, 163 од. зб., 1947–1953 рр.  

Миколаївський обласний комітет робітників будівництва і промисловості буді-
вельних матеріалів, ф. Р-3182, 754 од. зб., 1953-2000 р. 

Березнегуватський районний комітет, ф. Р-1499, 3 од. зб., 1924–1925 рр. 

Братський районний місцевий комітет, ф. Р-1467, 7 од. зб., 1925–1926 рр. 

Вознесенський районний комітет, ф. Р-810, 47 од. зб., 1922–1926 рр. 

Новоодеський районний комітет, ф. Р-805, 2 од. зб., 1925–1926 рр. 

Очаківський районний комітет, ф. Р-806, 26 од. зб., 1922–1928 рр.  

Міський робітничий комітет № 1, м. Миколаїв, ф. Р-819, 7 од. зб., 1925–1926 рр. 

Груповий комітет при Миколаївському державному будівельному тресті, ф. Р-785, 

12 од. зб., 1928–1930 рр. 

Заводський комітет лісопильного заводу “Червоний будівельник”, м. Миколаїв,  

ф. Р-788, 26 од. зб., 1928–1929 рр. 

Місцевий комітет при Миколаївській державній будівельній конторі, ф. Р-815, 

27 од. зб., 1923–1929 рр. 

Місцевий комітет колективу деревообробників Миколаївської державної буді-
вельної контори, ф. Р-796, 2 од. зб., 1926–1927 рр. 

Робітничий комітет при будівництві бойні, м. Миколаїв, ф. Р-792, 4 од. зб., 1927–

1928 рр. 
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Робітничий комітет при будівництві клубу ім. Свердлова, м. Миколаїв, ф. Р-790, 

4 од. зб., 1927 р. 

Робітничий комітет при монтажно-будівельному управлінні південного маши-

нобудівельного тресту, м. Миколаїв, ф. Р-794, 39 од. зб., 1926–1929 рр. 

Робітничий комітет Миколаївської державної будівельної контори, ф. Р-809, 

4 од. зб., 1925–1927 рр. 

Робітничий комітет при будівництві хлібозаводу, м. Миколаїв, ф. Р-816, 15 од. зб., 

1928 р. 

Робітничий комітет управління Миколаївського торговельного порту, ф. Р-808, 

24 од. зб., 1926–1928 рр. 

Робітничий комітет при суднобудівному заводі “Руссуд”, м. Миколаїв, ф. Р-818, 

11 од. зб., 1927 р. 

Робітничий комітет при Миколаївському черепично-бетонному заводі “Змичка”, 

ф. Р-789, 6 од. зб., 1927–1930 рр.  

Робітничий комітет при пайовому будівельному товаристві “Пайбуд”, м. Мико-

лаїв, ф. Р-769, 4 од. зб., 1926, 1929 рр. 

Робітничий комітет при будівництві будинку по вул. Рибній, № 38, м. Миколаїв,  

ф. Р-791, 3 од. зб., 1927 р. 

Робітничий комітет при будівництві будинку по вул. Велика Морська, 

м. Миколаїв, № 31, ф. Р-814, 4 од. зб., 1927 р. 

Робітничий комітет при будівництві будинку Миколаївського окружного ви-

правно-трудового управління, ф. Р-772, 2 од. зб., 1928–1929 р. 

Робітничий комітет при будівництві електростанції, м. Миколаїв, ф. Р-771, 13 од. 

зб., 1929 р. 

Робітничий комітет при будівництві елеватора в м. Вознесенську, ф. Р-817, 5 од. 

зб., 1928–1929 рр. 

Робітничий комітет при будівництві елеватора в м. Новий Буг, ф. Р-801, 8 од. зб., 

1925–1926 рр. 

Робітничий комітет при будівництві ГЕТ у м. Миколаєві, ф. Р-2158, 4 од. зб., 1929 р. 

Робітничий комітет при будівництві клубу ім. Подвойського, м. Миколаїв, ф. Р-793, 

6 од. зб., 1927 р.  

Робітничий комітет Миколаївської контори “Індубуд”, ф. Р-797, 33 од. зб., 1926–

1928 рр. 

 

Миколаївський губернський відділ створений у 1920 р., ліквідований у 1923 р. з лік-

відацією губернії. Миколаївський окружний відділ створений у 1924 р., ліквідова-
ний у 1930 р. з ліквідацією округу. Районні комітети створювалися протягом 20-х 

років ХХ ст. Робітничі та місцеві комітети створювались під час будівництва проми-

слових, житлових об’єктів. Миколаївський обласний комітет робітників комунально-

житлового будівництва організований у 1937 р. з утворенням Миколаївської області, 
припинив діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією Миколаївської 
області 1941–1944 рр., поновив діяльність у 1944 р., ліквідований у 1953 р. Микола-
ївський обласний комітет профспілки робітників будівництва організований 

24.06.1953 р. згідно з рішенням обласної профспілкової конференції та постанови 

ВЦРПС від 29.04.1953 р. на базі ліквідованого Миколаївського обласного комітету 

робітників комунального господарства, перейменований у 1957 р. у Миколаївський 

обласний комітет профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних 

матеріалів. Підпорядковувався Українському республіканському комітету робітни-

ків будівництва і промисловості будівельних матеріалів та Миколаївської обласної 
ради професійних спілок.  

Перше надходження документів – 1947 р., останнє – 2001 р.  
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Протоколи загальних зборів робітників заводів, листування з Миколаївсь-

кою губпрофрадою, Миколаївським окружним відділом спілки будівників з 
організаційних питань. Протоколи нарад і засідань правління спілки будівель-

них робітників. Трудові договори. Звіт про роботу І окружного пленуму Все-
союзної спілки робітників будівельників і ІV окружної конференції за 1924–

1925 рр. Протоколи і циркуляри Центрального комітету спілки будівельних 

робітників. Анкети членів спілки. Постанови Українського республіканського 

комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних ма-
теріалів, листування з ЦК та Миколаївським обкомом профспілок, циркуляри 

ЦК спілки будівельних робітників. Протоколи обласних конференцій, прото-

коли засідання президії, плани роботи, фінансові звіти, інформації про роботу 

первинних організацій області, про стан охорони праці і техніки безпеки на 
будівлях, раціоналізаторські пропозиції будівельників, статистичні звіти про 

соціалістичне змагання, чисельність членів профспілки, документи про робо-

ту комісій (плани, довідки), профспілковий бюджет, бюджет з державного со-

ціального страхування, штатні розписи. Циркуляри, накази, звіти і листування 

з охорони праці. Протоколи засідань правління спілки будівельних робітників. 

  

Місцевий комітет профспілки Уповноваженого Українського  

меліоративного будівництва по Миколаївському округу 

Местный комитет профсоюза Уполномоченного Украинского  

мелиоративного строительства по Николаевскому округу 

Ф. Р-2821, 1 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос. мова.  

Діяльність організації простежується протягом 1925–1926 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1963 р. 

 

Копії протоколів РКК при Уповноваженому Українського меліоративного 

будівництва по Миколаївському округу.  

 

Робітників комунального господарства 

Рабочих коммунального хозяйства  

2 фонди, 83 од. зб., 1921–1922, 1938–1940, 1948–1957 рр.  

Описи. Укр., рос. мови.  

Вознесенський  повітовий відділ профспілки, ф. Р-766, 11 од. зб., 1921–1922 рр. 

Миколаївський  обласний комітет, ф. Р-924, 72 од. зб., 1938–1940, 1948–1957 рр. 

 

Діяльність Вознесенського повітового відділу профспілок простежується протягом 

1921–1922 рр. Миколаївський обласний комітет працівників комунального госпо-

дарства розпочав діяльність у 1937 р. зі створенням Миколаївської області. В період 

тимчасової нацистської окупації 1941–1944 рр. припиняв діяльність. На підставі по-

станови президії республіканського комітету профспілки робітників комунального 

господарства від 14 грудня 1948 р. і постанови Миколаївського обкому профспілок 

було організовано Миколаївське обласне організаційне бюро комунального госпо-
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дарства. 9 січня 1949 р. обраний обласний профспілковий комітет робітників кому-

нального господарства. Припинив діяльність у 1957 р.  

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1972 р. 

 

Циркуляри та інструкції Одеського губернського відділу профспілки пра-
цівників комунального господарства щодо організаційно-масової роботи. 

Протоколи загальних зборів, протоколи засідань профбюро, списки членів 

профспілки працівників комунального господарства Вознесенського повіту. 

Постанови ЦК спілки робітників комунальних підприємств щодо проекту бю-

джету, навчання членів житлово-побутових комісій (1938), статистичні звіти 

обкому профспілок і установ за 1939 р., звіти про виконання профбюджету, 

протоколи засідання президії обкому профспілки, матеріали обласних профспі-
лкових конференцій (протоколи, доповіді, звіти), пленумів, статистичні звіти.  

 

Миколаївський обласний комітет робітників місцевої промисловості 
Николаевский областной комитет рабочих местной промышленности 

Ф. Р-3178, 55 од. зб., 1944–1957 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне організаційне бюро робітників місцевої промисловості ство-

рено у 1944 р. на підставі постанови організаційного бюро Центрального комітету 

профспілки робітників місцевої промисловості. 13 серпня 1944 р. відбулася профспі-
лкова конференція, яка обрала Миколаївський обласний профспілковий комітет ро-

бітників місцевої промисловості. Припинив діяльність у 1957 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1972 р. 

 

Протоколи засідань організаційного бюро ЦК профспілки місцевої проми-

словості, засідань президії обкому профспілок, конференцій (протоколи допо-

віді, звіти). Плани роботи обкому, квартальні звіти про виконання профбю-

джету, зведений профбюджет.  
 

Робітників місцевої промисловості  
і комунально-побутових підприємств 

Рабочих местной промышленности  

и коммунально-бытовых предприятий 

3 фонди, 722 од. зб., 1958–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3177, 593 од. зб., 1958–1989 рр. 

Міські :  

Вознесенський, ф. Р-5944, 55 од. зб., 1971–1988 рр. 

Первомайський, ф. Р-5697, 74 од. зб., 1971–1988 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників місцевої промисловості і 
комунальних підприємств розпочав діяльність 1 жовтня 1947 р., з 1964 р. перейме-
нований у Миколаївський обласний комітет профспілки робітників місцевої промис-
ловості і комунально-побутових підприємств. 

Вознесенський та Первомайський міські комітети профспілки робітників місцевої 
промисловості і комунально-побутових підприємств створені у 1971 р. на підставі 
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рішення президії Миколаївського обкому профспілки робітників місцевої промисло-

вості і комунально-побутових підприємств, якому вони і підпорядковуються.  

Займалися організацією культурно-масової роботи, відпочинку трудящих, поліп-

шенням побуту й умов праці трудящих, брали участь у розробці питань з охорони 

праці та заробітної плати, соціального страхування, керували соціалістичним зма-
ганням, розповсюджували передовий досвід роботи. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2001 р.  

 

Постанови президії Центрального і Українського республіканського комі-
тетів профспілок, Миколаївської обласної ради профспілок, стенограми, доку-

менти пленумів, конференцій, протоколи засідань президії, звіти про виконан-

ня профбюджету, матеріали соціалістичного змагання, зльотів і зборів передо-

виків виробництва, матеріали про роботу комісій з охорони праці, житлово-

побутової, організаційно-масової (довідки, інформації), статистичні, фінансові 
звіти, штатні розписи. Протокол першої Первомайської міської профспілкової 
конференції, плани роботи міськкому профспілок. 

 

Працівників місцевого транспорту 

Работников местного транспорта 

3 фонди, 317 од. зб., 1923–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  губернський  відділ ,  ф. Р-757, 19 од. зб., 1921–1923 рр. 

Миколаївське  окружне  відділення ,  ф. Р-756, 279 од. зб., 1923–1930 рр. 

Робітничий  комітет  Миколаївської  контори  “Вукооптранс”,  ф. Р-1350, 

19 од. зб., 1931–1935 рр. 

 

Миколаївський губернський відділ створений у 1920 р., ліквідований у 1923 р. з лік-

відацією губернії. Окружний у 1923 р., ліквідований у 1930 р. з ліквідацією округу 

Керували роботою первинних профспілкових організацій галузі. Діяльність робітни-

чого комітету Миколаївської контори “Вукооптранс” простежується у 1931–1935 рр.  

Перше надходження документів – 1950 р., останнє – 1963 р. 

 

Протоколи засідань президії і пленумів Всеукраїнського центрального пра-
вління профспілки, Миколаївського окружного відділення та районних місце-
вих комітетів і листування з організаційних питань та охорони праці, анкети 

обстеження безробітних членів спілки робітників місцевого транспорту 

(1924), фінансові звіти, відомості надходження членських внесків, акти і про-

токоли ревізійної комісії, протоколи засідання конфліктної комісії, списки 

членів спілки. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

і службовців шосейного і гідротехнічного будівництва 

Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих  

и служащих шоссейного и гидротехнического строительства 

Ф. Р-932, 7 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується протягом 1938–1940 рр. 

Перше надходження документів – 1948 р. 
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Постанови ЦК профспілки робітників “Шосгідротехбуду”, протоколи засі-
дання президії ЦК профспілки, циркуляри, річні і квартальні фінансові звіти 

за 1938–1940 рр. Статистичні данні щодо підвідомчих профспілкових органі-
зацій. Протоколи звітно-виборчих зборів профспілкових організацій. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників  

зв’язку, робітників автомобільного транспорту і шосейних шляхів 

Николаевский областной комитет профессионального союза  

работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Ф. Р-4240, 64 од. зб., 1958–1968 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Був утворений у 1957 р. на підставі постанови президії ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. 

та рішення І обласної конференції від 4 жовтня 1957 р. на базі об’єднаних Миколаїв-

ського обласного комітету профспілки працівників зв’язку і Миколаївського облас-
ного комітету робітників автомобільного транспорту і шосейних шляхів. У лютому 

1968 р. згідно з рішенням VІ з’їзду профспілки припинив діяльність. Керував робо-

тою первинних профспілкових організацій, брав участь у розробці виробничих пла-
нів, організації, нормуванні, охороні праці, соціального страхування, житлово-

побутового обслуговування, організовував та керував соціалістичним змаганням. 

Документи надійшли на зберігання у 1974 р. 

 

Матеріали пленумів, обласних конференцій, засідань президії, бюджет 
державного соціального страхування, фінансові, статистичні звіти, кошторис 
витрат, штатні розписи. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

автомобільного транспорту і шосейних шляхів 

Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог  

Ф. Р-5549, 446 од. зб., 1968–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників автомобільного транспорту 

і шосейних шляхів поновив діяльність відповідно до рішення VІ з’їзду профспілки 

працівників зв’язку, робітників автотранспорту і шосейних шляхів у лютому 1968 р. 

Обирався на обласній конференції, підзвітний конференції, Українському республі-
канському комітету профспілки робітників автотранспорту і шосейних шляхів і Ми-

колаївській обласний раді профспілок. Керував роботою первинних профспілкових 

організацій робітників автотранспорту і шосейних шляхів. Згідно до постанови 

V Пленуму ЦК комітету профспілки робітників автомобільного транспорту і шосей-

них шляхів від 15 листопада 1988 р. скасований. 

Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1998 р. 

 

Постанови пленумів і президії Центрального, Українського республікансь-

кого комітетів профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних 

шляхів, Миколаївської облради профспілок, протоколи пленумів, засідань 

президії обкому, листування щодо організації виробничо-масової роботи і со-

ціалістичного змагання, профбюджети, звіти про виконання профбюджетів, 
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документи про роботу первинних профспілкових організацій (протоколи, до-

відки, доповіді), акти ревізій фінансово-господарчої діяльності обкому проф-

спілки, статистичні звіти, звіти з охорони праці, штатні розписи. 

 

Робітників та службовців залізничного і водного транспорту 

Рабочих и служащих железнодорожного и водного транспорта 

3 фонди, 6 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенський  дільничний  комітет  Південно-Західних залізниць ст. Вознесенськ, 

ф. Р-2048, 1 од. зб., 1920–1921 рр. 

Голтський  дільничний  комітет  Південно-Західних залізниць, м. Первомайськ,  

ф. Р-2734, 1 од. зб., 1921 р. 

Миколаївський  портовий  комітет  Всеросійської об’єднаної спілки працівників 

залізничного і водного транспорту, ф. Р-79, 4 од. зб., 1920–1922 рр. 

 

Діяльність комітетів простежується протягом 1920–1922 рр. 

Перше надходження документів – 1950 р., останнє – 1958 р. 

 

Протоколи загальних зборів членів спілки, засідань ревізійної комісії, про-

токоли конференцій. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

легкої і харчової промисловості 
Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих  

легкой и пищевой промышленности 

Ф. Р-3149, 10 од. зб., 1953–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 1 червня 1953 р. відповідно до постанови ВЦРПС від 17 квітня 1953 р. 

при об’єднанні профспілок робітників швейно-трикотажної промисловості, шкіряно-

взуттєвої промисловості, м’ясної і молочної промисловості і робітників цукрової 
промисловості. Припинив діяльність 20 лютого 1954 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1972 р. 

 

Протоколи конференцій, засідання президії, стенограма пленуму, зведені 
звіти про виконання бюджету державного соціального страхування, штатні 
розписи на 1953 р. по піонерському табору, інформація по підсумках виконан-

ня колективних договорів.  

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

текстильної і легкої промисловості 
Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих  

текстильной и легкой промышленности 

Ф. Р-5551, 458 од. зб., 1967–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови.  

Утворений 28 квітня 1967 р. Підпорядковувався Українському республіканському 

комітету професійної спілки робітників текстильної і легкої промисловості та Мико-
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лаївській обласній раді профспілок. Керував діяльністю фабрично-заводських та 
місцевих комітетів профспілок. 

Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1998 р. 

 

Постанови президії Центрального і Українського республіканського комі-
тетів профспілок, Миколаївської обласної ради профспілок, накази Міністерс-
тва легкої промисловості, протоколи пленумів і засідань президії, квартальні 
плани роботи, профбюджет і бюджет з державного та соціального страхуван-

ня, звіти про їх виконання, статистичні звіти, довідки, інформації, матеріали з 
соціалістичного змагання (постанови, протоколи, інформації), документи робо-

ти комісій, акти ревізій фінансово-господарської діяльності, штатні розписи.  

  

Працівників швейної промисловості 
Работников швейной промышленности 

2 фонди, 86 од. зб., 1920–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський  губернський  відділ ,  ф. Р-759, 21 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський  окружний  відділ ,  ф. Р-760, 65 од. зб., 1923–1930 рр. 

 

Миколаївський губернський відділ створений у 1920 р., припинив діяльність у 

1923 р. з ліквідацією губернії. Миколаївський окружний відділ створений у 1923 р., 

припинив діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Керували роботою первинних 

профспілкових організацій галузі. 
Перше надходження документів – 1937 р., останнє – 1978 р. 

 

Протоколи засідань президії, правління губвідділу, протоколи тарифно-

економічних нарад, листування щодо норм праці, статистичні відомості, коле-
ктивні договори, заяви членів спілки, план роботи окружного відділу, акти 

ревізійної комісії, протоколи засідань виробничої комісії, загальних зборів 

членів спілки, молоді, листування з окрпрофбюро про культурно-просвіт-
ницьку роботу. Колективні договори та правила внутрішнього розпорядку, 

документи тарифно-економічного відділу.  

 

Працівників поліграфічної промисловості 
Работников полиграфической промышленности 

3 фонди, 79 од. зб., 1922–1933, 1939 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський окружний відділ профспілки працівників поліграфічних вироб-

ництв, ф. Р-1176, 61 од. зб., 1922–1929 рр. 

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників поліграфічної проми-

словості, ф. Р-749, 2 од. зб., 1939 р. 

Миколаївський заводський комітет профспілки працівників поліграфічних ви-

робництв при друкарні ім. Леніна, ф. Р-1162, 16 од. зб., 1927–1933 рр. 

 

Миколаївський окружний відділ утворений у 1923 р., припинив діяльність у 1930 р. 

з ліквідацією округу. Миколаївський обласний комітет створений у 1937 р. Керува-
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ли роботою первинних профспілкових організацій галузі. Діяльність заводського 

комітету простежується протягом 1927–1933 рр.  

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1969 р. 

 

Циркуляри, розпорядження Всеукраїнського центрального правління, про-

токоли засідання правління спілки, комісій, загальних зборів членів спілки, 

протоколи ІІ пленуму обласного комітету профспілки працівників поліграфіч-

ної промисловості, плани роботи окружного відділу, списки членів спілки, 

листування з низовими осередками з питань охорони здоров’я, праці, заробіт-
ної плати. Статистична звітність низових профспілкових організацій. Акти 

ревізії, фінансові звіти, промисловий план типографії ім. Леніна і видавництва 
“Красный Николаев” (1926). 

 

Працівників зв’язку 

Работников связи 

4 фонди, 604 од. зб., 1920–1926, 1944–1957, 1968–1988 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенський  повітовий  відділ  профспілки працівників народного зв’язку,  

ф. Р-2223, 1 од. зб., 1921–1922 рр. 

Миколаївський  губернський  відділ  профспілки працівників народного зв’язку,  

ф. Р-1570, 45 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський  окружний  відділ  профспілки працівників народного зв’язку,  

ф. Р-1571, 21 од. зб., 1923–1926 рр. 

Миколаївський  обласний  комітет  профспілки працівників зв’язку, ф. Р-2858, 

537 од. зб., 1944–1957, 1968–1988 рр. 

 

Діяльність Вознесенського повітового відділу простежується протягом 1921–

1922 рр. Миколаївський губернський відділ створений у 1920 р., припинив діяль-

ність у 1923 р. з ліквідацією губернії. Миколаївський окружний відділ утворений у 

1923 р., припинив діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Миколаївський облас-
ний комітет профспілки працівників зв’язку створений у 1937 р., припиняв діяль-

ність під час тимчасової окупації Миколаївської області 1941–1944 рр., поновив ді-
яльність у 1944 р. У 1957 р. на підставі рішення пленуму ВЦРПС від 19.08.1957 р. 

був об’єднаний з обкомом профспілки працівників автотранспорту і автомобільних 

шляхів. Поновив діяльність у березні 1968 р. згідно з рішенням ІV з’їзду профспілки 

працівників зв’язку, працівників автомобільного транспорту і шосейних шляхів. 

Ліквідований у 1988 р. на підставі постанови V пленуму ЦК профспілки працівників 

зв’язку від 24.10.1988 р. 

Перше надходження документів – 1949 р., останнє – 1998 р. 

 

Циркуляри та інструкції Всеукраїнської ради професійних спілок, Народ-

ного комісаріату пошт та телеграфів і листування про організацію курсів з пі-
дготовці кадрів для поштово-телеграфних установ, про роботу адміністратив-

них і дисциплінарних товариських судів, протоколи засідань членів тарифно-

розцінкової комісії, листування з установами зв’язку, списки працівників Ми-

колаївської телеграфної мережі, радіостанції, поштово-телеграфних відділень 
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(1920), відомості на видачу заробітної плати, протоколи загальних зборів пра-
цівників народного зв’язку. Постанови президії Центрального та Українського 

республіканського комітетів профспілки, квартальні зведені статистичні та 
фінансові звіти, протоколи конференцій, пленумів, засідання президії, соціалі-
стичні зобов’язання, профспілкові бюджети та по державному соціальному 

страхуванню, матеріали про роботу первинних організацій (плани, протоколи, 

звіти, довідки), матеріали роботи комісій, штатні розписи. 

 

Робітників земельних органів 

Рабочих земельных органов 

2 фонди, 23 од. зб., 1921–1922, 1937–1940 рр. 

Миколаївське губернське сільськогосподарське продовольче бюро при економічному 

відділі губернської професійної спілки, ф. Р-987, 22 од зб., 1921–1922 рр.  

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників земельних органів, ф. Р-2100, 

1 од. зб., 1937–1940 рр. 

 

Діяльність продовольчого бюро простежується протягом 1921–1922 рр., Миколаїв-

ський обласний комітет був заснований у 1937 р. з утворенням області.  
Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1955 р. 

 

Інструкції з організаційно-господарської діяльності повітових продоволь-

чих комітетів, листування з Єлисаветградським і Херсонським повітовими 

профбюро та з підвідомчими повітовими бюро щодо організації городніх гос-
подарств, акти та доповідні записки про стан роботи Дніпровського повітово-

го профбюро, доповіді про діяльність волосних профбюро. Циркуляри, дирек-

тиви ЦК спілки робітників земельних органів.  

 

Працівників землі і лісу “Всеробітземліс” 

Работников земли и леса “Всеработземлес” 

6 фондів, 182 од. зб., 1923–1928, 1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Міський:  

Миколаївський ,  ф. Р-836, 1 од. зб., 1930 р. 

Районні :  

Варварівський, ф. Р-849, 30 од. зб., 1923–1928 рр. 

Вознесенський, ф. Р-848, 65 од. зб., 1923–1928 рр. 

Ландауський, ф. Р-859, 19 од. зб., 1924–1928 рр. 

Новобузький, ф. Р-850, 55 од. зб., 1923–1928 рр. 

Тилігуло -Березанський, ф. Р-2729, 12 од. зб., 1923–1926 рр. 

 

Діяльність комітетів простежується протягом 1923–1928, 1930 рр. Керували робо-

тою первинних профспілкових організацій галузі. 
Перше надходження документів – 1940 р., останнє – 1950 р. 

 

Листування з Миколаївським окружним відділенням спілки, з підвідомчи-

ми професійними організаціями про проведення оздоровчої кампанії, прото-
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коли загальних зборів членів спілки, статистичні звіти про діяльність і чисель-

ність сільських комітетів та райкомів, заяви з конфліктних питань та акти ре-
візійної комісії. 

 

Працівників машинно-тракторних станцій (МТС) 

Работников машинно-тракторных станций (МТС) 

2 фонди, 153 од. зб., 1931, 1936–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський районний груповий комітет, ф. Р-1327, 1 од. зб., 1931 р. 

Миколаївський обласний комітет Півдня, ф. Р-1197, 152 од. зб., 1936–1940 рр. 

 

Діяльність районного групового комітету простежується протягом 1931 р. Микола-
ївський обласний комітет працівників машинно-тракторних станцій був створений у 

1937 р. з утворенням області. Керував роботою низових профспілкових організацій 

МТС, мотороремонтних заводів, сприяв розвитку стаханівського руху. Припинив 

діяльність у 1941 р. на підставі постанови ВЦРПС від 27 березня 1941 р. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1949 р. 

 

Постанови, циркуляри, інструкції ЦК профспілки працівників МТС Півдня 

і Центру, санітарно-технічна характеристика мотороремонтних заводів (1936), 

протоколи загальних зборів та статистичні, фінансові звіти низових профор-

ганізацій, документи про роботу спортивних секцій обкому (плани, звіти), ак-

ти про нещасні випадки, акти обстеження мотороремонтних заводів (Бери-

славського, Херсонського (1937–1940), роботи низових організацій, типові 
статути кас взаємодопомоги і листування щодо стану взаємодопомоги, списки 

інвалідів праці (1938), списки стахановців, керівних робітників МТС і радгос-
пів (1939). 

  

Миколаївський обласний комітет професійної спілки робітників  

і службовців машинно-тракторних станцій (МТС) і земельних органів 

Николаевский областной комитет профессионального союза рабочих  

и служащих машинно-тракторных станций (МТС) и земельных органов 

Ф. Р-2031, 234 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність комітету простежується протягом 1944–1953 рр. Керував роботою низо-

вих профспілкових організацій МТС та земельних органів. 

Перше надходження документів – 1953 р., останнє – 1968 р. 

 

Протоколи і постанови засідань організаційного бюро ЦК, листування з 
організаційним бюро з питання організаційно-масової роботи, розпорядження 

обласного комітету, протоколи засідань президії, пленумів, звітно-виборчих і 
загальних зборів, квартальні плани робіт, акти ревізійної комісії, колективні 
договори, матеріали з організаційно-масової роботи, соціалістичного змаган-

ня, особові картки співробітників обласного комітету, квартальні статистичні, 
фінансові звіти з профбюджету.  
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Робітників радгоспів 

Рабочих совхозов 

3 фонди, 484 од. зб., 1937–1941, 1944–1952 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників  зернових  радгоспів ,   

ф. Р-1315, 164 од. зб., 1937–1941 рр. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників  свинарських  радгоспів ,  

ф. Р-1199, 97 од. зб., 1937–1940 рр. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників  радгоспів ,  ф. Р-2026, 

223 од. зб., 1944–1952 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників зернових радгоспів та Ми-

колаївський обласний комітет профспілки робітників свинарських радгоспів були 

засновані у 1937 р. з утворенням області. Керували роботою низових профспілкових 

організацій радгоспів. Миколаївський обласний комітет профспілки робітників рад-

госпів був створений у 1944 р., припинив діяльність у 1952 р.  

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1968 р. 

 

Постанови секретаріату ВЦРПС і президії ЦК спілки робітників зернорад-

госпів СРСР, листування с ЦК спілки, протоколи засідань обкомів спілок, пре-
зидії, матеріали обласних конференцій, відомості про підготовку до посівної 
кампанії радгоспів, квартальні статистичні звіти робітничих комітетів радгос-
пів, листування з радгоспами щодо профспілкової роботи, фінансові звіти, ак-

ти обстеження, списки стахановців і ударників зернорадгоспів (1938–1939), 

передовиків сільського господарства радгоспів, акти перевірки колективних 

договорів, штатні розписи.  

 

Працівників сільського господарства і лісу (сільгоспліспрацівників) 

Работников сельского хозяйства и леса (сельхозлесработников) 

3 фонди, 149 од. зб., 1924–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  окружний  комітет ,  ф. Р-1302, 52 од. зб., 1924–1930 рр. 

Миколаївський  районний  комітет ,  ф. Р-1326, 9 од. зб., 1926, 1930–1931 рр. 

Первомайський  окружний  комітет ,  ф. Р-2222, 88 од. зб., 1929–1930 рр. 

 

Миколаївський та Первомайський окружні комітети засновані у 1923 р., припинили 

діяльність у 1930 р. з ліквідацією округів. Діяльність Миколаївського районного 

комітету простежується протягом 1926, 1930–1931 рр.  

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1979 р. 

 

Постанови Ради Народних комісарів СРСР про умови праці в радянських 

господарствах (1930), директивні вказівки ЦК Всеукраїнського комітету та 
окркомітету, протоколи засідань президії Всеукраїнської ради профспілкових 

спілок, протоколи загальних зборів членів спілки. Плани роботи, трудові до-

говори, протоколи об’єднаних засідань робітників і службовців Миколаївсь-

кого районного комітету, колективні договори, положення про тимчасові кон-

трольні комісії у колгоспах, акти, доповідні записки при проведенні обстежен-
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ня сільських робітничих комітетів, заяви про вступ у члени спілки, плани, зві-
ти про роботу окружного комітету, листування з Всеукраїнським комітетом 

спілки про членські внески, культурно-масову роботу.  

 

Працівників сільського господарства  

(з 1986 р. – працівників агропромислового комплексу) 

Работников сельского хозяйства  

(с 1986 г. – работников агропромышленного комплекса) 

19 фондів, 3891 од. зб., 1953–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3088, 807 од. зб., 1953–1986 рр. 

Районні  комітети :  

Арбузинський, ф. Р-5560, 223 од. зб., 1967–1986 рр. 

Баштанський, ф. Р-3819, 207 од. зб., 1960–1981 рр. 

Березанський, ф. Р-5480, 131 од. зб., 1967–1983 рр. 

Братський, ф. Р-4857, 310 од. зб., 1963–1985 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5781, 76 од. зб., 1969–1976 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5043, 111 од. зб., 1965–1990 рр. 

Врадіївський, ф. Р-5526, 133 од. зб., 1967–1994 рр. 

Доманівський, ф. Р-5375, 272 од. зб., 1965–1984 рр. 

Єланецький, ф. Р-4617, 246 од. зб., 1965–1991 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5721, 161 од. зб., 1965–1979 рр. 

Казанківський, ф. Р-5510, 99 од. зб., 1965–1970 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5620, 171 од. зб., 1965–1993 рр. 

Миколаївський, ф. Р-5347, 211 од. зб., 1965–1989 рр. 

Новобузький, ф. Р-5747, 193 од. зб., 1965–1988 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5329, 184 од. зб., 1963–1994 рр. 

Очаківський, ф. Р-5472, 122 од. зб., 1967–1983 рр. 

Первомайський, ф. Р-5518, 144 од. зб., 1965–1987 рр. 

Снігурівський, ф. Р-5679, 90 од. зб., 1965–1974 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет робітників і службовців сільського господарства і 
заготівель був створений 1 червня 1953 р. відповідно до постанови об’єднаного пле-
нуму обкомів профспілок робітників і службовців МТС і земельних органів, робіт-
ників радгоспів, робітників мукомельної промисловості та елеваторів у результаті 
об’єднання цих трьох обкомів профспілок, з 1977 р. перейменований у Миколаївсь-

кий обласний комітет працівників сільського господарства. Підпорядковувався 

Українському республіканському комітету профспілок робітників і службовців сіль-

ського господарства і заготівель і Миколаївській обласній раді профспілок. Згідно з 
Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 листопада 1985 р. № 1114 “Про 

подальше вдосконалення управління агропромисловим комплексом” був скасова-
ний. Контролював діяльність низових професійних організацій, брав участь у роботі 
установ при підготовці і розгляді планів розвитку сільського господарства, у підго-

товці кадрів робітників і службовців, підвищенні їх кваліфікації. 
Районні комітети до 1977 р. мали назву районні комітети профспілок робітників і 
службовців сільського господарства і заготівель, з 1977 р. – працівників сільського 

господарства, з 1986 р. на підставі постанови Президії ЦК профспілки працівників 

агропромислового комплексу від 12 лютого 1986 р. і пленуму обласного комітету 

профспілки від 21 лютого 1986 р. – працівників агропромислового комплексу. 
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Новоодеський районний комітет поновив діяльність з 1944 р.  

Були створені: у 1960 р. – Баштанський, Первомайський на громадських засадах 

(з 1965 р. почали роботу як самостійні установи), у 1963 р. – Братський, Веселинів-

ський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький, Жовтневий, Казанківський, Кри-

воозерський, Миколаївський, Новобузький, Очаківський, Снігурівський комітети 

(почали діяльність у 1965 р.), у 1966 р. – Березанський, у 1967 р. – Арбузинський та 
Врадіївський. Відповідно до постанов ЦК профспілки працівників агропромислово-

го комплексу від 12 лютого 1986 р. і пленуму Миколаївського обкому профспілки 

працівників агропромислового комплексу від 21 лютого 1986 р. Арбузинський, Воз-
несенський, Єланецький, Кривоозерський, Миколаївський та Новоодеський районні 
комітети працівників сільського господарства з 1986 р. перейменовані у районні 
комітети профспілки працівників агропромислового комплексу.  

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 2007 р. 

 

Постанови Центрального та Українського республіканського комітетів 

профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, Ми-

колаївської обласної ради профспілок, інформації про роботу обласного комі-
тету профспілок, матеріали обласних та районних профспілкових конферен-

цій, протоколи пленумів, засідань президії обласного та райкомів профспілок, 

квартальні плани роботи і звіти обласного комітету та районних профспілок, 

квартальні фінансові звіти, кошторис і штатний розпис обласного та районних 

профспілок, кошторис державного соціального страхування, матеріали переві-
рки колективних угод, акти перевірки виконання соціалістичних зобов’язань, 

листування про підвищення рівня економічної освіти, організацію соціалісти-

чного змагання. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки  

робітників м’ясної та молочної промисловості 
Николаевский областной комитет профессионального союза  

рабочих мясной и молочной промышленности 

Ф. Р-2032, 320 од. зб., 1944–1953 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Почав діяльність 8 березня 1938 р. Припиняв діяльність під час тимчасової нацист-
ської окупації 1941–1944 рр., поновив діяльність у травні 1944 р. Підпорядковувався 

Українському республіканському комітету профспілки робітників м’ясної та молоч-

ної промисловості. Ліквідований у 1953 р. 

Перше надходження документів – 1953 р., останнє – 1973 р. 

 

Інструкції, витяги з протоколів засідань президії, постанови президії ЦК 

професійної спілки робітників м’ясної та молочної промисловості, накази Мі-
ністерства м’ясної та молочної промисловості, протоколи засідань президії та 
загальних зборів, пленумів, конференцій, плани роботи, акти обстежень обко-

мом підвідомчих професійних організацій, акти ревізій, плани роботи комісій, 

звіти про виконання бюджету, фінансові, статистичні квартальні звіти.  
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Радянських і торгових службовців (РТС) 

Советских и торговых служащих (СТС) 

16 фондів, 239 од. зб., 1920–1933 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  губернський  відділ ,  ф. Р-842, 11 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський  окружний  відділ ,  ф. Р-773, 76 од. зб., 1923–1929 рр. 

Районні :  

Варварівський ,  ф. Р-844, 18 од. зб., 1923–1927 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-750, 22 од. зб., 1926–1930 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-774, 11 од. зб., 1923–1925 рр. 

Груповий :  

Груповий комітет дрібних державних підприємств при Миколаївському окружному від-

ділі профспілки, ф. Р-786, 3 од. зб., 1926–1927 рр. 

Місцеві:   

Місцевий комітет профспілки Миколаївської окружної контрольної комісії робітничо-

селянської інспекції, ф. Р-751, 2 од. зб., 1926–1927 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Миколаївському районному виконавчому комітеті, 
ф. Р-752, 3 од. зб., 1926–1927 рр. 

Місцевий комітет профспілки Миколаївської окружної камери інспекції праці, ф. Р-753, 

39 од. зб., 1922–1933 рр. 

Місцевий комітет профспілки Миколаївського робочого кооперативу, ф. Р-754, 1 од. зб., 

1926–1928 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Миколаївському сільськогосподарському банку,  

ф. Р-755, 4 од. зб., 1927–1930 рр. 

Місцевий комітет профспілки управління промислової міліції Миколаївських держав-

них заводів, ф. Р-758, 3 од. зб., 1926–1927 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Миколаївській державній хлібній інспекції, ф. Р-784, 

2 од. зб., 1925 р. 

Місцевий комітет профспілки Миколаївського окружного статистичного бюро, ф. Р-804, 

16 од. зб., 1927–1930 рр. 

Місцевий комітет профспілки Миколаївського окружного фінансового відділу, ф. Р-820, 

18 од. зб., 1927–1930 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Миколаївському окрвиконкомі, ф. Р-1153, 10 од. зб., 

1922, 1924–1927 рр. 

 

Миколаївський губернський відділ створений у 1920 р., припинив діяльність у 

1923 р. з ліквідацією губернії. Миколаївський окружний відділ створений у 1923 р., 

у 1930 р. припинив діяльність з ліквідацією губернії. Керували роботою низових 

профспілкових організацій галузі. Діяльність районних комітетів простежується у 

1923–1928 рр. Місцеві комітети створювались у 20-ті рр. ХХ ст. при організаціях та 
установах. 

Перше надходження документів – 1950 р., останнє – 1989 р. 

 

Циркуляри Центрального комітету Всеросійської профспілки радянських 

службовців, окружного відділу, інструкції, протоколи засідання Одеського 

губернського відділу спілки радянських службовців, інструкції ЦК спілки з 
економічної роботи, протоколи засідання губернських і повітових комітетів 

допомоги хворим і пораненим червоноармійцям (1921). Протоколи засідань 

районних профспілкових комітетів, загальних зборів членів профспілки, заяви 

членів спілки. Статистичні звіти. 
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Працівників державної торгівлі 
Работников государственной торговли 

2 фонди, 211 од. зб., 1927, 1933–1938, 1944–1948 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3185, 8 од. зб., 1944–1948 рр. 

Миколаївський  міжрайонний  груповий  комітет ,  ф. Р-1165, 203 од. зб., 1927, 

1933–1938 рр. 

 

Діяльність міжрайонного групового комітету простежується протягом 1927, 1932–

1938 рр. Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державної торгів-

лі створений у 1938 р. Припиняв діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією Мико-

лаївської області 1941–1944 рр. Поновив діяльність у 1944 р. Припинив діяльність 

згідно з рішенням об’єднаного пленуму Миколаївських обласних комітетів держав-

ної торгівлі і громадського харчування 21.11.1948 р. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1972 р. 

 

Постанови Народного комісаріату харчової промисловості СРСР і ЦК 

профспілки працівників держторгівлі СРСР, циркуляри Одеської обласної ра-
ди профспілок, постанови президії, протоколи загальних зборів, засідання ро-

бітничо-контрольної комісії, міжрайонному груповому комітету профспілки 

працівників державної торгівлі, положення про структуру низових органів 

профспілки працівників зовнішньої торгівлі (1934), звіти про роботу Микола-
ївського міжрайонного групового комітету (1935–1937), акти обстеження сані-
тарного стану магазинів, листування з організаціями щодо оплати праці, спи-

сок стахановців і відмінників Миколаївського відділення “Союзпортторг”. 

Протоколи обласних конференцій, звіти про роботу, фінансові звіти, кошто-

рис, зведені профбюджети. 

  

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників  

державної торгівлі і громадського харчування 

Николаевский областной комитет профсоюза работников  
государственной торговли и общественного питания 

Ф. Р-3187, 52 од. зб., 1949–1957 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організований згідно з рішенням об’єднаного пленуму Миколаївських обласних 

комітетів державної торгівлі і громадського харчування від 21 листопада 1948 р. 

Підпорядковувався Миколаївській обласній раді профспілок та Українському респу-

бліканському комітету профспілок працівників державної торгівлі і громадського 

харчування. Припинив діяльність 9 вересня 1957 р. у результаті об’єднання з облас-
ним комітетом профспілки працівників споживчої кооперації. 
Документи надійшли на зберігання у 1972 р. 

 

Постанови Президії ВЦРПС, протоколи засідання пленумів, президії, кон-

ференцій, постанови обласних конференцій, звіти про роботу, фінансові звіти, 

штатні розписи, кошторис витрат. 
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Миколаївський обласний комітет працівників професійної спілки  

книжкової торгівлі 
Николаевский областной комитет работников профессионального союза 

книжной торговли  

Ф. Р-1169, 15 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Комітет заснований у 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Діяльність комі-
тету простежується у 1938–1940 рр. 

Документи надійшли у 1944 р.  

 

Постанови, циркуляри, протоколи і витяги з протоколів ЦК спілки праців-

ників книжкової торгівлі, листування з ЦК спілки працівників книжкової тор-

гівлі, протоколи зборів і засідань, плани роботи обкому спілки, накази облас-
ного комітету, квартальні, статистичні звіти низових організацій, особові кар-

тки членів спілки.  

 

Радянських службовців (працівників радянських установ) 

Советских служащих (работников советских учреждений) 

З фонди, 11 од. зб., 1920–1923, 1929–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Комітет профспілки службовців Вознесенського повітового виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, ф. Р-767, 8 од. зб., 1920–1921 рр. 

Місцевий комітет профспілки радянських працівників при Новобузькому районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

ф. Р-1243, 2 од. зб., 1923 р. 

Місцевий комітет Миколаївського архівного управління, ф. Р-981, 1 од. зб., 1929–1931 рр. 

 

Діяльність комітетів простежується у 1920–1923, 1929–1931 рр. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1948 р. 

 

Заяви, анкети і членські білети членів спілки, відомості уплати членських 

внесків, протоколи засідань місцевого комітету і загальних зборів службовців 

відділу управління Вознесенського повітового виконавчого комітету, листуван-

ня місцевих комітетів службовців про пожертвування речей для Червоної Ар-

мії, перереєстрації членів спілки, списки членів спілки службовців радянських 

установ і торгівельно-промислових підприємств м. Вознесенська. Листування 

профспілки історичного архіву з окружним архівним управлінням (1930–1931). 

 

Працівників державних установ 

Работников государственных учреждений  

21 фонд, 1706 од. зб., 1931–1938, 1944-2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-2839, 812 од. зб., 1944–1986 рр. 

Міські :  

Миколаївський ,  ф. Р-1300, 27 од. зб., 1931–1934 рр.  

Первомайський ,  ф.Р-5327, 102 од. зб., 1964–1982 рр. 
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Районні :  

Арбузинський, ф. Р-5940, 7 од. зб., 1971–1976 рр. 

Баштанський, ф. Р-5725, 37 од. зб., 1967–1979 рр. 

Березанський, ф. Р-5249, 52 од. зб., 1949–1955, 1967–1981 рр. 

Братський, ф. Р-5780, 44 од. зб., 1971–1984 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5880, 70 од. зб., 1967–1984 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5978, 9 од. зб., 1975–1983 рр. 

Врадіївський, ф. Р-5629, 44 од. зб., 1967–1987 рр. 

Доманівський, ф. Р-5829, 26 од. зб., 1967–1985 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5795, 17 од. зб., 1967–1972 рр.  

Кривоозерський, ф. Р-5752, 24 од. зб., 1974–1984 рр. 

Миколаївський, ф. Р-5758, 101 од. зб., 1948–1986 рр. 

Новобузький, ф. Р-5794, 88 од. зб., 1964–1974, 1976–2000 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5923, 52 од. зб., 1965–1985 рр. 

Очаківський, ф. Р-5390, 107 од. зб., 1961–1983 рр. 

Первомайський, ф. Р-5187, 58 од. зб., 1965–1988 рр. 

Снігурівський, ф. Р-5678, 21 од. зб., 1961–1970 рр. 

Широколанівський, ф. Р-5692, 8 од. зб., 1948–1950 рр. 

Місцевий :  

Місцевий комітет профспілки при Миколаївській міській Раді робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, ф. Р-1001, 11 од. зб., 1931–1938 рр. 

 

Діяльність Миколаївського міського комітету простежується протягом 1931–

1934 рр. Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державних уста-
нов був створений у 1938 р. у зв’язку з утворенням Миколаївської області. Припи-

няв роботу у період тимчасової окупації Миколаївської області 1941–1944 рр. Поно-

вив роботу у 1944 р. Підпорядковувався Українському республіканському комітету 

профспілки працівників державних установ та облпрофраді. Контролював діяльність 

первинних профспілкових організацій державних установ на території області. 
Районні комітети профспілки працівників державних установ поновили діяльність у  

1944 р., Варварівський (з 1963 р. – Миколаївський) – у 1947 р., Великоврадіївський 

почав діяльність у 1956 р. (у 1962 р. з ліквідацією району припинив діяльність, у 

1967 р. з утворенням Врадіївського району поновив діяльність). Жовтневий почав 

діяльність у 1965 р., у 1962 р. Т-Березанський район був ліквідований, функції рай-

кому профспілок передані Миколаївському райкому профспілок. Широколанівський 

райком профспілки працівників державних установ почав діяльність у 1945 р., у 

1957 р. з ліквідацією району припинив діяльність. Підпорядковуються Миколаївсь-

кому обласному комітету працівників державних установ. 

Займалися контролем за виконанням планів і соціалістичних зобов’язань, дотриман-

ням трудового законодавства, проводили заходи з оздоровлення дітей і працівників 

держустанов, займалися покращенням умов праці і побуту трудящих.  

Перше надходження документів – 1945 р., останнє – 2006 р. 

 

Протоколи засідання місцевого комітету, квартальні статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету. Листування з міським комітетом, постанови, цир-

кулярні листи Одеського обкому профспілок працівників держустанов, плани 

роботи місцевого комітету і протоколи загальних зборів членів профспілки 

(1931–1938). Директиви, листи, постанови президії Всеукраїнського комітету 

професійної спілки працівників державних установ про організаційну струк-
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туру спілки, листування з підвідомчими місцевими комітетами, протоколи 

конференцій, зборів та нарад профактиву Миколаївського міського комітету 

профспілки працівників державних установ, міських професійних організацій 

з питань організаційно-масової та культурної роботи, обліково-статистичні 
картки на працюючих членів профспілки. Постанови Всесоюзної Центральної 
ради професійних спілок і Центрального комітету, Українського республікан-

ського комітету профспілки працівників держустанов, протоколи пленумів і 
засідань оргбюро, матеріали обласних конференцій, протоколи зборів членів 

професійних організацій державних установ міста та районів області, штатні 
розписи, зведений профбюджет, звіти по виконанню бюджету державного со-

ціального страхування, звіти, акти ревізії фінансової діяльності обкому проф-

спілки працівників державних установ, довідки, інформації, звіти про роботу 

підвідомчих профспілкових організацій, матеріали про роботу комісій, штатні 
розписи. Протоколи засідань президії районних профспілкових організацій, ра-
йонних комітетів, звітно-виборчих конференцій, статистичні, фінансові звіти.  

 

Фінансово-банківських працівників 

Финансово-банковских работников 

2 фонди, 305 од. зб. 1931–1933, 1937, 1944–1956 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  міський  комітет ,  ф. Р-1154, 9 од. зб., 1931–1933, 1937 рр. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-2136, 296 од. зб., 1944–1956 рр. 

 

Діяльність Миколаївського міського комітету простежується протягом 1931–1933, 

1936–1937 рр. Миколаївський обласний комітет профспілки фінансово-банківських 

працівників був організований у 1938 р. у зв’язку з утворенням Миколаївської обла-
сті. Припиняв роботу в період тимчасової окупації Миколаївської області 1941–

1944 рр. Поновив роботу в червні 1944 р., підпорядковувався облпрофраді та ЦК 

профспілки фінансово-банківських працівників. Контролював діяльність первинних 

профспілкових організацій галузі на території області. Ліквідований у лютому 

1956 р. Первинні профспілкові організації були передані у підпорядкування обкому 

профспілок працівників державних установ. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1969 р. 

 

Постанови і розпорядження Одеського обласного фінансового відділу і 
листування з ним щодо стану культурно-масової роботи у профспілці, статис-
тичні відомості про членів міської профспілкової організації фінансово-

банківських працівників, постанови, протоколи засідання, річний звіт про ро-

боту міського профкомітету (1933). Інструкції, постанови і директиви ЦК про-

фесійної спілки фінансово-банківських працівників з організаційно-масової 
роботи, квартальні статистичні звіти, звіти з профбюджету, квартальні плани 

роботи, протоколи конференцій, пленумів, засідань президії, акти ревізій, пе-
ревірок і обстежень підвідомчих професійних організацій.  
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Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників  

органів суду і прокуратури 

Николаевский областной комитет профессионального союза работников  
органов суда и прокуратуры 

Ф. Р-2840, 20 од. зб., 1945–1948 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Оргбюро організовано у лютому 1944 р. Діяльність простежується протягом  

1945–1948 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1964 р. 

 

Протоколи засідання президії, матеріали профспілкових конференцій, 

квартальні статистичні звіти, квартальні фінансові звіти по профбюджету, з 
виконання бюджету державного соціального страхування. 

 

Працівників освіти 

Работников просвещения 

7 фондів, 86 од. зб., 1919–1926 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  губернський  відділ ,  ф. Р-1791, 32 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський  окружний  відділ ,  ф. Р-2214, 30 од. зб., 1923–1924 рр. 

Братський  місцевий комітет, ф. Р-2064, 1 од. зб., 1923–1925 рр. 

Вознесенський  повітовий відділ, ф. Р-765, 1 од. зб., 1922 рр. 

Новобузький  волосний осередок профспілки, ф. Р-762, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

Первомайське  відділення профспілки, ф. Р-2227, 2 од. зб., 1919, 1921 рр. 

Снігурівський  районний комітет, ф. Р-1112, 18 од. зб., 1923–1926 рр. 

 

Миколаївський губернський відділ почав діяльність у 1920 р., припинив діяльність у 

1923 р. з ліквідацією губернії. Миколаївський окружний відділ почав діяльність у  

1923 р., припинив діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Керували роботою низо-

вих профспілкових організацій галузі. Діяльність низових профспілкових організа-
цій простежується у 1919–1926 рр. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1979 р.  

 

Протоколи засідання правління Миколаївського губвідділу профспілки 

працівників освіти, анкетні дані вступаючих до Миколаївського губернського 

відділу професійної спілки працівників освіти, листування з підвідомчими ор-

ганізаціями з організаційних питань, листування з губвиконкомом про органі-
зацію продовольчого постачання і громадського харчування в установах осві-
ти м. Миколаєва (1920), з господарсько-економічних і тарифно-кваліфікацій-

них питань, документи товариського дисциплінарного суду, статистичні квар-

тальні звітні відомості про роботу місцевих комітетів спілки м. Миколаєва. 
Циркуляри, інструкції, протоколи президії Одеської губернської спілки пра-
цівників освіти, протоколи засідань спілки працівників освіти районних та 
низових організацій, звіт про роботу будинку освіти (1923). 
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Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників  

дошкільних установ і дитбудинків 

Николаевский областной комитет профессионального союза работников  
дошкольных учреждений и детдомов  

Ф. Р-2842, 52 од. зб., 1944–1948 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність комітету простежується протягом 1944–1948 рр. 

Фонд ІІ категорії. Документи надійшли на зберігання у 1964 р.  

 

Постанови президії ЦК комітету професійної спілки працівників дошкіль-

них установ і дитячих будинків, постанови Ради Міністрів Української СРС і 
Центрального Комітету КП(б)У про покращення роботи дитячих будинків 

(1947). Протоколи засідань Миколаївського оргбюро профспілки, протоколи 

обласних професійних конференцій, квартальні звіти про виконання бюджету, 

квартальні статистичні звіти, плани роботи, постанови пленумів, зведений 

профбюджет. 
  

Місцевий комітет професійної спілки працівників вищої школи  

і науково-дослідних установ при Миколаївському  

суднобудівному інституті 
Местный комитет профессионального союза работников высшей школы  

и научно-исследовательских учреждений при Николаевском  

судостроительном институте 

Ф. Р-1409, 5 од зб., 1934–1939 рр. Опис. Укр., рос. мови.  

Діяльність комітету простежується протягом 1934–1939 рр.  

Документи надійшли на зберігання у 1949 р. 

 

Постанова президії ЦК спілки працівників вищої школи і наукових уста-
нов про вивчення “Короткого курсу історії ВКП(б)”, списки нових членів спі-
лки. Фінансові звіти інституту, протоколи засідань кафедри інституту, соціалі-
стичні договори, список технічної літератури. 

 

Працівників початкової і середньої школи, працівників освіти,  

вищої школи і наукових установ 

Работников начальной и средней школы, работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений 

25 фонди, 2328 од. зб.,1930–1932, 1944–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-2843, 748 од. зб., 1944–1985 рр. 

Міські  комітети :  

Миколаївський, ф. Р-5734, 179 од. зб., 1948–1953, 1956–1980 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5945, 28 од. зб., 1976–1981, 1984–1989 рр. 

Первомайський, ф. Р-3240, 168 од. зб., 1952–1988 рр.  
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Районні  комітети  м .  Миколаїв:  

Заводський, ф. Р-5812, 15 од. зб., 1944–1948, 1954–1955 рр.  

Сталінський, ф. Р-5810, 10 од. зб., 1946–1948, 1954–1955 рр. 

Центральний, ф. Р-5811, 8 од. зб., 1946–1948, 1954–1955 рр. 

Районні  комітети :  

Арбузинський, ф. Р-5939, 56 од. зб., 1967–1986 рр. 

Баштанський, ф. Р-5689, 90 од. зб., 1968–1981 рр. 

Березанський, ф. Р-5572, 65 од. зб., 1967–1981, 1984–1986 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-4350, 8 од. зб., 1964–1966 рр. 

Братський, ф. Р-5764, 37 од. зб., 1968–1983 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5694, 79 од. зб., 1947–1988 рр.  

Вознесенський, ф. Р-5398, 59 од. зб., 1963–1988 рр. 

Врадіївський, ф. Р-5630, 49 од. зб., 1967–1988 рр. 

Доманівський, ф. Р-5705, 77 од. зб., 1965–1989 рр.  

Єланецький, ф. Р-5773, 91 од. зб., 1965–1988 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5911, 55 од. зб., 1961–1983 рр. 

Казанківський, ф. Р-5625, 24 од. зб., 1965–1970 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5841, 26 од зб., 1970–1981 рр. 

Миколаївський, ф. Р-5760, 52 од. зб., 1966–1988 рр. 

Новобузький, ф. Р-1224, 190 од. зб., 1930–1932, 1951–1988 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5922, 22 од. зб., 1976–1989 рр. 

Очаківський, ф. Р-5852, 87 од. зб., 1965–1989 рр. 

Первомайський, ф. Р-5324, 105 од. зб., 1964–1984 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників початкової і серед-

ньої школи був створений у 1937 р. з утворенням області. Припиняв роботу в період 

тимчасової окупації Миколаївської області 1941–1944 рр. Поновив діяльність у 

1944 р., з 1956 р. перейменований у Миколаївський обласний комітет професійної 
спілки працівників освіти, з 1957 р. – у Миколаївський обласний комітет профспілки 

працівників освіти, вищої школи і наукових установ, на базі якого у 1963 р. були 

створені Миколаївський промисловий та Миколаївський сільський обласні комітети 

профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ. У 1965 р. вони бу-

ли об’єднані у Миколаївський обласний комітет профспілки працівників освіти, ви-

щої школи і наукових установ. Керує діяльністю районних, міських, первинних 

профспілкових організацій, надає допомогу у практичній роботі. Миколаївський 

міський комітет профспілки працівників початкової і середньої школи почав діяль-

ність у 1948 р. З лютого 1954 р. був ліквідований відповідно до постанови ЦК проф-

спілки від 13 січня 1954 р. № 78. З 1 грудня 1956 р. поновив діяльність, був перейме-
нований у Миколаївський міський комітет профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ. Комітети профспілки працівників початкової і середньої 
школи Заводського, Сталінського і Центрального районів м. Миколаєва поновили 

діяльність у 1944 р., у 1948 р. були ліквідовані, у 1954 р. поновили діяльність. Лікві-
довані у 1956 р. на підставі постанови ЦК профспілок від 27 вересня 1956 р. № 14. 

Вознесенський міський комітет організований у січні 1976 р. на підставі рішення 

обкому профспілки у зв’язку з розділенням району і міста Вознесенська. Первомай-

ський міський комітет був організований на громадських засадах у 1944 р. 

У 1944 р. поновили діяльність районні комітети: Баштанський, Т-Березанський (у 

1962 р. район був ліквідований, функції райкому профспілки передані Миколаївсь-

кому райкому; у 1966 р. створений Березанський район і райком профспілок продов-

жив свою діяльність), Веселинівський, Кривоозерський, Новобузький, Новоодесь-

кий, Первомайський; у 1957 – Великоврадіївський (у 1962 р. з ліквідацією Велико-
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врадіївського району припинив діяльність, у 1967 зі створенням Врадіївського райо-

ну поновив діяльність). 

Були створені: у 1960 – Жовтневий; у 1963 р. – Миколаївський, Вознесенський; у 

1964 р. – Березнегуватський; у 1965 р. – Доманівський (з 28.01.1989 р. створена До-

манівська районна рада профспілок працівників народної освіти і науки), Єланець-

кий, Казанківський, Очаківський; у 1967 р. – Арбузинський. 

Припинили діяльність: у 1988 р. – Врадіївський; у 1989 р. – Арбузинський районні 
комітети. 

Ліквідовані у 1989 р. на підставі постанови Пленуму ЦК профспілки від 18 листопа-
да 1988 р. “Про вдосконалення структури і задачах профспілкових організацій за-
кладів освіти” Вознесенський, Миколаївський (створена рада голів і профорганізато-

рів народної освіти і науки з лютого 1989 р.), Новоодеський, Очаківський.  

Районні комітети направляли діяльність на подальше удосконалення всієї системи 

навчання, виховання учнів і молоді, підвищення ефективності роботи працівників 

освіти, проводили культурно-масову і виховну роботу. Виконували контроль за до-

триманням законодавства про працю. 

Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 2005 р. 

 

Постанови Всесоюзної Центральної ради професійних спілок, президії ЦК 

професійної спілки, президії Українського республіканського комітету праців-

ників освіти, вищої школи і наукових установ, листування з Українським рес-
публіканським комітетом. Протоколи засідань президії, оргбюро обкому 

профспілки, квартальні плани, статистичні звіти, фінансові звіти, зведені ква-
ртальні звіти по виконанню профбюджету, матеріали про роботу первинних 

організацій, кошторис витрат. Документи з роботи позаштатних відділів обла-
сного комітету. Документи звітно-виборчих конференцій, протоколи засідан-

ня райкомів профспілки, протоколи пленумів райкомів, документи комісій: 

культурно-масової, організаційно-масової, з охорони праці і техніки безпеки 

(протоколи, плани, довідки), кошториси витрат і фінансові звіти, статистичні 
звіти, кошторис державного соціального страхування, документи про соціалі-
стичне змагання, листування з Миколаївським обкомом профспілки працівни-

ків освіти, вищої школи і наукових установ. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки  

працівників політико-освітніх установ 

Николаевский областной комитет профессионального  

союза работников политико-просветительных учреждений 

Ф. Р-2030, 222 од. зб., 1944–1953 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організований у 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Припиняв роботу в 

період тимчасової окупації Миколаївської області 1941–1944 рр. Поновив роботу у 

серпні 1944 р. Підпорядковувався Українському республіканському комітету профе-
сійної спілки працівників політико-освітніх установ. Припинив діяльність відповід-

но до постанови секретаріату ВЦРПС від 13 квітня 1953 р.  

Перше надходження документів – 1953 р. 

 

Постанови, інформації, інструкції ЦК профспілки працівників політико-

освітніх установ, листування з організаційних та фінансових питань. Протоко-
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ли пленумів, конференцій, засідань оргбюро, райкомів та місцевих комітетів, 

президії профспілки, плани роботи обласного комітету профспілки. Доповідні 
записки, акти, довідки з перевірки організаційно-масової, фінансової роботи. 

Штатні розписи, відомості на видачу заробітної плати, квартальні фінансові 
звіти місцевих і районних комітетів, звіти щодо виконання бюджету держав-

ного соціального страхування.  

  

Працівників мистецтва 

Работников искусства 

2 фонди, 128 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський окружний відділ, ф. Р-783, 126 од. зб., 1923–1930 рр. 

Місцевий комітет профспілки при Миколаївському міському театрі, ф. Р-841, 

2 од. зб., 1928–1930 рр. 

 

Миколаївський окружний відділ створений у 1923 р., припинив діяльність у 1930 р. 

з ліквідацією округу. Діяльність місцевого комітету профспілки при Миколаївсько-

му міському театрі простежується у 1928–1930 рр. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1964 р. 

 

Плани роботи Всеукраїнського центрального комітету спілки працівників 

мистецтва та Миколаївського окружного відділу. Особові справи співробітни-

ків і членів правління спілки, звіти і доповіді з обстеження господарсько-

фінансової діяльності спілки, анкети членів Миколаївського окружного відді-
лу Всеросійської професійної спілки працівників мистецтва, акти обстеження 

роботи Миколаївського окружного відділу спілки працівників мистецтва та 
низових осередків, звіти, протоколи засідань правління, комісії з культури, 

листування з фінансової і господарської діяльності окружного відділу, органі-
заційних питань, про індивідуальні і колективні трудові договори, положення 

і циркуляри про роботу ревізійних комісій спілки, анкети на отримання допо-

моги з фонду безробітних, списки безробітних членів спілки (1928). Матеріа-
ли з газети “Красный Николаев” про театральне мистецтво, концерти, гастро-

лі, про роботу державних установ кінофікації, рецензії, хроніка (1927). Заяви 

членів спілки та протоколи засідань культкомісії при місцевому комітеті про-

фесійної спілки працівників мистецтва при Миколаївського міському театрі. 
 

Працівників культури 

Работников культуры 

16 фондів, 1247 од. зб., 1953–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3154, 610 од. зб., 1953–1986 рр. 

Міський:  

Первомайський ,  ф. Р-5295, 74 од. зб., 1961–1988 рр. 

Районні :  

Арбузинський ,  ф. Р-5941, 8 од. зб., 1973–1978 рр. 

Баштанський, ф. Р-5569, 63 од. зб., 1968–1980 рр. 
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Березнегуватський, ф. Р-5997, 33 од. зб., 1965–1988 рр. 

Братський, ф. Р-5763, 42 од. зб., 1968–1983 рр.  

Веселинівський, ф. Р-5968, 34 од. зб., 1977–1988 рр.  

Вознесенський, ф. Р-5587, 38 од. зб., 1967–1984 рр. 

Врадіївський, ф. Р-6026, 33 од. зб., 1971–1988 рр. 

Єланецький, ф. Р-5977, 64 од. зб., 1966–1988 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5751, 41 од. зб., 1966–1967, 1969, 1974–1987 рр.  

Миколаївський, ф. Р-5838, 11 од. зб., 1977–1980 рр. 

Новобузький, ф. Р-5793, 46 од. зб., 1967–1988 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5920, 28 од. зб., 1976–1988 рр. 

Очаківський, ф. Р-5851, 88 од. зб., 1965–1988 рр. 

Первомайський, ф. Р-5857, 34 од. зб., 1969–1988 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників культури створений 

9 липня 1953 р. Підпорядковувався обласній раді профспілок і Українському респу-

бліканському комітету профспілки працівників культури. Контролював діяльність 

галузевих районних і первинних організацій профспілки на території Миколаївської 
області. 
Первомайський міський комітет почав діяльність у 1961 р.  

У 1944 р. поновили діяльність Баштанський, Кривоозерський, Новобузький, Ново-

одеський районні комітети..  

Почали діяльність: у 1953 р. – Братський, у 1963 р. – Миколаївський, у 1965 р. –

Березнегуватський, Очаківський, у 1966 р. – Єланецький, у 1967 р. – Арбузинський, 

Вознесенський, у 1969 р. – Первомайський районні комітети. 

Первомайський міський, Березнегуватський, Веселинівський, Єланецький, Ново-

одеський, Очаківський районні комітети припинили діяльність у 1988 р. на підставі 
постанови обкому профспілки від 22 листопада 1988 р. № 26. Основні функції ра-
йонних комітетів профспілок працівників культури: керували роботою первинних 

організацій районів, контролювали діяльність закладів культури і відпочинку, нада-
вали методичну допомогу. Підпорядковуються обласній раді профспілок. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2005 р. 

 

Постанови президії центрального і республіканського комітетів профспіл-

ки працівників культури, накази Міністерства культури УРСР, рішення облас-
ної ради профспілок, листування з республіканським комітетом профспілки і 
обласною радою профспілок, протоколи конференцій, пленумів, засідань пре-
зидії обкому, районних та Первомайського міського комітетів профспілки, 

фінансові звіти обкому, районних і місцевих комітетів профспілки, статистич-

ні звіти, профбюджет і бюджет по соціальному страхуванню, документи по 

роботі постійних комісій (протоколи, звіти, довідки), про хід соціалістичного 

змагання, звіти райкомів про оздоровлення дітей.  

  

Працівників харчової і смакової промисловості “Харчосмак” 

Работников пищевой и вкусовой промышленности “Пищевкус” 

6 фондів, 232 од. зб., 1922–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Окружні:  

Миколаївський, ф. Р-846, 105 од. зб., 1926–1930 рр.  

Первомайський, ф. Р-2251, 5 од. зб., 1929–1930 рр. 
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Міській :  

Миколаївський, ф. Р-999, 41 од. зб., 1925, 1930–1931 рр. 

Районні :  

Березнегуватський  районний комітет, ф. Р-1493, 11 од. зб., 1923–1927 рр. 

Вознесенський  районний фабричний комітет, ф. Р-1290, 66 од. зб., 1922–1926 рр. 

Заводський  комітет профспілки працівників харчової і смакової промисловості дер-

жавних млинів Українського мукомельного тресту “Укрмут”, ф. Р-1011, 4 од. зб., 1923–

1925 рр. 

 

Миколаївський окружний комітет створений у 1923 р., припинив діяльність у 

1930 р. з ліквідацією округу. Діяльність Первомайського окружного комітету про-

стежується у 1929–1930 рр. Припинив діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Ке-
рували діяльністю низових організацій. Діяльність міського і районних та заводсько-

го комітетів простежується у 1922–1927, 1930–1931 рр. 

Перше надходження документів – 1939 р., останнє – 1968 р.  

 

Циркуляри і розпорядження, протоколи нарад і засідань президії Всеукра-
їнського комітету спілки “Харчосмак”, постанови і план роботи окружного 

комітету спілки, статистичні відомості про роботу спілки (1930), довідки, ман-

дати і посвідчення членів спілки, колективні договори з районними групови-

ми комітетами районів Миколаївського округу, протоколи загальних зборів і 
засідань профспілкових комітетів працівників харчової і смакової промисло-

вості, листування з низовими осередками про роботу спілки “Харчосмак”, до-

кументи перевірки виконання плану і соцдоговорів (акти, звіти), листування, 

протоколи засідання ліквідаційної комісії Миколаївського окружного коміте-
ту профспілки “Харчосмак”. Протоколи засідання Миколаївського міського 

комітету профспілки, загальні збори членів профспілки міських професійних 

осередків підприємств м. Миколаєва, листування про ліквідацію неписьмен-

ності серед членів профспілки. Протоколи загальних зборів і засідань правлін-

ня Березнегуватського, Вознесенського районних комітетів, затвердження 

планів роботи, акти комісій з охорони праці.  
 

Працівників громадського харчування 

Работников общественного питания 

3 фонди, 103 од. зб., 1925–1934, 1944–1948 рр. 

Миколаївське  окружне  відділення ,  ф. Р-1207, 51 од. зб., 1925–1934 рр. 

Миколаївський  міський  комітет ,  ф. Р-566, 40 од. зб., 1931–1934 рр. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3186, 12 од. зб., 1944–1948 рр. 

 

Миколаївський окружний комітет створений у 1923 р., припинив діяльність у 

1930 р. з ліквідацією округу. Діяльність Миколаївського міського комітету просте-
жується у 1931–1934 рр. Миколаївський обласний комітет професійної спілки пра-
цівників громадського харчування організований у 1938 р. Припиняв діяльність у 

період тимчасової окупації Миколаївської області 1941–1944 рр., поновив діяльність 

у 1944 р. Ліквідований у 1948 р. згідно з рішенням об’єднаного пленуму працівників 

державної торгівлі і громадського харчування від 21 листопада 1948 р. Підпорядко-
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вувався Українському республіканському комітету профспілок працівників громад-

ського харчування і Миколаївській обласній раді профспілок. Контролював діяль-

ність первинних організацій працівників громадського харчування на території Ми-

колаївської області. 
Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1978 р. 

 

Постанови Президії ЦК професійної ради працівників громадського харчу-

вання СРСР, протоколи засідань президії обласного комітету, квартальні звіти 

про виконання державного соціального страхування, кошторис бюджету соці-
ального страхування, штатні розписи. Протоколи засідань правління окружно-

го та міського комітетів спілки, місцевих комітетів, звіт окружного відділу 

спілки про ліквідацію неписьменності серед членів спілки і домашніх праців-

ниць (1930), інструкція і листування про вибори до низових осередків, звіт 
про роботу робітничо-селянської інспекції, інструкція про роботу пунктів гро-

мадського харчування на Україні (1931), відомості про роботу групових комі-
тетів спілки, їдалень, фабрик-кухонь та інших установ громадського харчу-

вання (1933), планові показники роботи їдалень громадського харчування за 
1934 р., облікові картки членів спілки, документи профшколи спілки громад-

ського харчування “Нархарч” (постанови, протоколи, відомості), листування 

про ліквідацію спілки “Нархарч”, списки членів спілки, статистичні відомості 
з обліку членів спілки (1930).  

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників  

харчової промисловості 
Николаевский областной комитет профессионального союза работников  
пищевой промышленности 

Ф. Р-3150, 843 од. зб., 1954–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників промисловості продоволь-

чих товарів створений у 1954 р. У 1956 р. перейменований у Миколаївський облас-
ний комітет профспілки робітників харчової промисловості. Підпорядковувався Ми-

колаївській обласній раді профспілок та Українському республіканському комітету 

профспілок робітників харчової промисловості. Керував діяльністю фабрично-

заводських і місцевих комітетів профспілки. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2000 р.  

 

Постанови Центрального і республіканського комітетів профспілки робіт-
ників харчової промисловості, протоколи пленумів і засідань президії, квар-

тальні плани роботи комісій обкому профспілки, зведений профбюджет, бюд-

жет державного соціального страхування, довідки та інформація про роботу 

обкому профспілки, статистичні звіти обкому профспілки, фабрично-заводсь-

ких і місцевих комітетів, кошторис комітетів профспілки, листування з 
Центральним комітетом профспілки про охорону праці і техніку безпеки, ор-

ганізацію культурно-масової роботи, документи про роботу комісій облвикон-

кому (плани, протоколи, довідки).  
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Працівників мукомельної промисловості 
Работников мукомольной промышленности 

2 фонди, 121 од. зб., 1932–1933, 1944–1952 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний комітет профспілки робітників мукомельної промисловості і 
елеваторів Півдня СРСР, ф. Р-2027, 118 од. зб., 1944–1952 рр. 

Миколаївський міжрайонний комітет профспілки працівників мукомельної, хлібопекар-

ної і кондитерської промисловості “Заготзерно”, ф. Р-1191, 3 од. зб., 1932–1933 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет організований у 1937 р. з утворенням області, при-

пинив діяльність під час тимчасової нацистської окупації Миколаївської області 
1941–1944 рр. Поновив діяльність у 1944 р. Припинив діяльність у 1952 р. Діяль-

ність міжрайонного комітету простежується у 1932–1933 рр.  

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1968 р.  

 

Постанови Ради Міністрів СРСР, Секретаріату Всесоюзної Центральної 
Ради професійної спілки і ЦК профспілки робітників мукомельної промисло-

вості і елеваторів, протоколи засідання пленумів, президії обласного комітету, 

заводських і місцевих комітетів, квартальні статистичні звіти, квартальні пла-
ни робіт, матеріали з техніки безпеки, фінансові плани, звіти про виконання 

бюджету соціального страхування, листування з заводськими і місцевими ко-

мітетами. Протоколи засідання цехових комітетів працівників мукомельної, 
хлібопекарної і кондитерської промисловості “Заготзерно”, постанови плену-

мів і президії Одеського обласного комітету профспілок і листування про хлі-
бозаготівлі, збір і заготівлю насіння (1933). Протоколи засідань заводського 

комітету державних млинів (1924–1925).  

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки   

працівників споживчої кооперації 
Николаевский областной комитет профессионального союза  

работников потребительской кооперации 

Ф. Р-3184, 202 од. зб., 1945–1947, 1949–1957, 1990–2000 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Організований у 1938 р. Припинив діяльність під час тимчасової нацистської окупа-
ції Миколаївської області 1941–1944 рр. Поновив діяльність у 1944 р. Підпорядкова-
ний Миколаївській обласній раді профспілок та Українському республіканському 

комітету профспілки працівників споживчої кооперації. Керував діяльністю райко-

мів і первинних профспілкових організацій працівників споживчої кооперації облас-
ті. Ліквідований у 1957 р. на підставі постанови Президії ВЦРПС від 19 серпня 

1957 р. “Про об’єднання професійних спілок” і постанови об’єднаного пленуму 

Центральних комітетів профспілки працівників державної торгівлі і громадського 

харчування і працівників споживчої кооперації від 9 вересня 1957 р. “Про об’єднан-

ня профспілки працівників державної торгівлі і громадського харчування і проф-

спілки працівників споживчої кооперації в одну профспілку”. Поновив діяльність 

23 серпня 1990 р. згідно з рішенням установчої конференції і Статутом профспілки 

працівників споживчої кооперації України, прийнятим з’їздом профспілки працівни-
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ків споживчої кооперації України від 7 вересня 1990 р. Обласний комітет профспіл-

ки працівників споживчої кооперації – добровільна самостійна громадська організа-
ція, яка представляє і захищає професійні, трудові, економічні, соціальні права та 
інтереси членів профспілки. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2003 р.  

 

Постанови президій Центрального та Українського республіканського ко-

мітетів профспілки працівників споживчої кооперації. Протоколи пленумів, 

засідань президії. Відомості внесків на державне соціальне страхування, звіти 

про виконання бюджету державного соціального страхування, зведені і річні 
статистичні та фінансові звіти про виконання профспілкового бюджету, кош-

торис витрат, штатні розписи, зведені статистичні звіти, матеріали з соціаліс-
тичного змагання. 

  

Працівників державної торгівлі та споживчої кооперації 
Работников государственной торговли и потребительской кооперации 

15 фондів, 1668 од. зб., 1944, 1955–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  обласний  комітет ,  ф. Р-3188, 515 од. зб., 1957–1980 рр. 

Районні :  

Арбузинський, ф. Р-5942, 61 од. зб., 1972–1987 рр. 

Баштанський, ф. Р-5688, 85 од. зб., 1971–1981 рр. 

Братський, ф. Р-5765, 63 од. зб., 1970–1983 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5726, 97 од. зб., 1966–1988 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5969, 28 од. зб., 1975–1988 рр.  

Доманівський, ф. Р-5706, 152 од. зб., 1964–1988 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5718, 109 од. зб., 1969–1988 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5750, 75 од. зб., 1974–1989 рр. 

Миколаївський, ф. Р-5759, 84 од. зб., 1969–1988 рр. 

Новобузький, ф. Р-5769, 133 од. зб., 1969–1988 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5963, 43 од. зб., 1971–1986 рр. 

Очаківський, ф. Р-5259, 62 од. зб., 1944, 1955–1960, 1965–1975 рр. 

Первомайський, ф. Р-5458, 107 од. зб., 1967–1983 рр. 

Снігурівський, ф. Р-5698, 54 од. зб., 1967–1974 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і спо-

живчої кооперації організований у 1957 р. на базі обласного комітету профспілки 

працівників державної торгівлі і громадського харчування і обласного комітету 

профспілки працівників споживчої кооперації на підставі постанови Президії 
ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. “Про об’єднання професійних спілок” і постанови 

об’єднаного пленуму Центральних комітетів профспілки працівників державної тор-

гівлі і громадського харчування і працівників споживчої кооперації від 9 вересня 

1957 р. “Про об’єднання профспілки працівників державної торгівлі і громадського 

харчування і профспілки працівників споживчої кооперації в одну профспілку”. У 

1963 р. були створені Миколаївський промисловий і Миколаївський сільський обла-
сні комітети профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації, у 

1965 р. – Миколаївські промисловий і сільський обкоми профспілки були ліквідова-
ні і створений Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державної 
торгівлі і споживчої кооперації. Підпорядковувався Миколаївській обласній раді 
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профспілок і Українському республіканському комітету профспілки працівників 

державної торгівлі і споживчої кооперації. Керує роботою районних комітетів і міс-
цевих організацій профспілок. 

Поновили роботу у 1944 р.: Жовтневий об’єднаний районний комітет, з 1974 р. пе-
рейменований у районний комітет, Кривоозерський, Новобузький об’єднаний ра-
йонний комітет, у 1975 р. перейменований у районний, Новоодеський об’єднаний (з 
1974 р. – районний), Очаківський районний комітет, з 9 листопада 1970 р. перейме-
нований у Очаківський об’єднаний райком профспілки працівників державної торгі-
влі і споживчої кооперації, з 18 жовтня 1974 р. – районний комітет, у 1945 р. – Пер-

вомайський, Снігурівський, у 1966 р. – Веселинівський. 

Районні комітети створені: у 1950 р. Миколаївський об’єднаний комітет (з 1974 р. 

перейменований у районний), у 1957 р. – Арбузинський, Баштанський, у 1964 р. – 

Братський (до 1973 р. робота проводилась на громадських засадах, з 1973 р. діє як 

самостійна установа), Доманівський, у 1975 р. – Вознесенський. 

Вознесенський, Доманівський, Жовтневий районні комітети ліквідовані у 1988 р.  

Комітети профспілки направляли роботу на подальше удосконалення стилю роботи 

торгових об’єднань, допомагали створювати необхідні умови праці, побуту, відпо-

чинку працівників державної торгівлі і споживчої кооперації. 
Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2002 р.  

 

Постанови президії ЦК та Українського республіканського комітету проф-

спілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації. Протоколи 

профспілкових обласних і районних конференцій, пленумів, протоколи засі-
дань президії, квартальні плани робіт, статистичні звіти, кошториси, листу-

вання з Українським республіканським комітетом профспілки працівників 

державної торгівлі і споживчої кооперації, плани роботи обласного комітету, 

зведені звіти про використання бюджету державного соціального страхуван-

ня, зведені статистичні звіти обкому і райкомів профспілки, акти ревізії фінан-

сово-господарської діяльності, документи про соціалістичне змагання, штатні 
розписи. 

 

Працівників медико-санітарної праці (Всемедикосанпраця) 

Работников медико-санитарного труда (Всемедикосантруд) 

4 фонди, 102 од. зб., 1920–1922, 1924–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський  губернський  відділ ,  ф. Р-777, 45 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївське  окружне  відділення  профспілки ,  ф. Р-776, 6 од. зб., 1925–

1930 рр.  

Миколаївський  міський  комітет ,  ф. Р-1306, 48 од. зб., 1930–1937 рр.  

Снігурівський  районний  місцевий  комітет ,  ф. Р-1487, 3 од. зб., 1924 р. 

 

Миколаївський губернський відділ почав роботу у 1920 р., припинив діяльність у 

1923 р. з ліквідацією губернії. Діяльність Миколаївського окружного відділення 

простежується з 1925 р., припинило діяльність у 1930 р. з ліквідацією округу. Діяль-

ність Миколаївського міського комітету простежується протягом 1930–1937 рр., 

Снігурівського районного місцевого комітету – протягом 1924 р. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє –1965 р.  
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Директиви і циркуляри ЦК спілки “Всемедикосанпраця”, протоколи засі-
дань правління губвідділу спілки “Всемедикосанпраця”, листування з губпро-

фрадою з питань культурно-освітньої роботи і охорони праці, з установами і 
низовими осередками з організаційних питань, листування з адміністраціями 

медичних установ з питань тарифікації, нормування і охорони праці, фінансо-

ві звіти, протоколи засідання бюро лікарняної секції, списки лікарів губвідді-
лу (1922), листування і відомості губвідділу спілки з надання допомоги голо-

дуючим (1922), відомості сплати членських внесків. Довідки, мандати, посвід-

чення членів спілки, протоколи і листування про ліквідацію Миколаївського 

окружного відділення спілки “Всемедикосанпраця”.  

 

Медичних працівників 

Медицинских работников 

20 фондів, 1985 од. зб., 1944–2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я, ф. Р-3416, 

856 од. зб., 1944–2000 рр. 

Міські :   

Миколаївський, ф. Р-5826, 46 од. зб., 1974–1985 рр. 

Первомайський, ф. Р-3669, 134 од. зб., 1960–1988 рр. 

Районні :  

Арбузинський, ф. Р-5564, 58 од. зб., 1967–1989 рр. 

Баштанський, ф. Р-5568, 60 од. зб., 1967–1979 рр. 

Березанський, ф. Р-5844, 49 од. зб., 1969–1985 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-5998, 63 од. зб., 1973–1988 рр. 

Братський, ф. Р-5766, 82 од. зб., 1964–1979 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5695, 73 од. зб., 1967–1988 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5801, 42 од. зб., 1971–1974, 1977–1984 рр. 

Врадіївський, ф. Р-6027, 41 од. зб., 1967–1984 рр. 

Доманівський, ф. Р-5819, 13 од. зб., 1975–1979 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5719, 61 од. зб., 1969–1976 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-5849, 73 од. зб., 1970–1981, 1984–1988 рр. 

Миколаївський, ф. Р-5761, 33 од. зб., 1956–1958, 1961, 1963, 1965, 1967–1979 рр. 

Новобузький, ф. Р-5790, 63 од. зб., 1965–1988 рр. 

Новоодеський, ф. Р-5921, 17 од. зб., 1974–1988 рр. 

Очаківський, ф. Р-5258, 114 од. зб., 1965–1985 рр. 

Первомайський, ф. Р-5615, 62 од. зб., 1967–1985 рр. 

Снігурівський, ф. Р-5682, 45 од. зб., 1964–1973 рр. 

 

Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників медико-санітарної 
праці почав діяльність зі створенням Миколаївської області у 1937 р. У 1941–

1944 рр. припиняв діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією облас-
ті. Поновив діяльність у березні 1944 р. У 1949 р. перейменований у Миколаївську 

професійну спілку медичних працівників. На підставі резолюції установчого з’їзду 

профспілки працівників охорони здоров’я 28 серпня 1990 р. був перейменований у 

Миколаївський обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я. Підпо-

рядковується Миколаївській обласній раді профспілок і Українському комітету 

профспілки працівників охорони здоров’я. Керує роботою районних і місцевих комі-
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тетів профспілки. Направляє свою діяльність на подальше вдосконалення всієї сис-
теми медичного обслуговування, сприяє подальшому підвищенню ефективності ро-

боти медичних закладів, покращенню якості підготовки висококваліфікованих меди-

чних кадрів, організації умов праці і побуту медичних працівників, організує куль-

турно-масову роботу, відпочинок. Миколаївський міський комітет створений у 

1974 р. Припинив діяльність у 1989 р. Первомайський міський комітет створений на 
громадських засадах у 1944 р.  

Поновили діяльність у 1944 р.: Арбузинський, Баштанський, Кривоозерський, Снігу-

рівський районні комітети. 

Утворені: у 1953 р. – Варварівський (у 1963 р. перейменований у Миколаївський), у 

1964 р. – Братський, Доманівський, у 1965 р. – Вознесенський, у 1967 р. – Первомай-

ський, у 1969 р. – Березанський, Жовтневий, у 1973 р. – Березнегуватський районні 
комітети. 

Діяльність Новобузького простежується з 1965 р., Веселинівського – з 1967 р., Ново-

одеського – з 1974 р. 

Припинили діяльність згідно з постановою пленуму Миколаївського обкому проф-

спілок від 6 січня 1989 р. № 8 “Про вдосконалення структури профспілки медпраців-

ників, скорочення штату апарату” районні комітети: Арбузинський, Березнегуватсь-

кий, Веселинівський, Кривоозерський, Новоодеський. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2005 р.  

 

Постанови Центрального і Українського республіканського комітетів 

профспілки медичних працівників, Миколаївської обласної ради профспілок, 

матеріали обласних звітно-виборчих конференцій, протоколи пленумів і засі-
дань президії, квартальні плани роботи, зведені профспілкові та зведені фінан-

сові звіти про його виконання, бюджети державного соціального страхування, 

фінансові звіти про виконання бюджету фонду соціального страхування, ста-
тистичні звіти обкому, райкомів і місцевих комітетів, довідки, інформації, ли-

стування з Миколаївською обласною радою профспілок щодо звітності, оздо-

ровлення членів профспілки та їх дітей, матеріали науково-практичних конфе-
ренцій медичних працівників Миколаївської області, документи про роботу 

райкомів профспілки (протоколи, плани, довідки), документи про роботу ко-

місій. 

ГРОМАДСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ ,  ДОБРОВІЛЬНІ   

ТОВАРИСТВА  ТА  ПОЛІТИЧНІ  ПАРТІЇ  

Уповноважені Всеукраїнського єврейського громадського комітету  

з надання допомоги постраждалим від погромів (Всеукрєвгромадком) 

Уполномоченные Всеукраинского еврейского общественного комитета  

по оказанию помощи пострадавшим от погромов (Всеукревобком) 

3 фонди, 62 од. зб., 1921–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

Уповноважений по  колоніях  Миколаївської  губернії ,  ф. Р-2221, 32 од. зб., 1921–

1923 рр. 
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Уповноважений по  Вознесенському  повіту ,  ф. Р-2197, 19 од. зб., 1921–1923 рр. 

Уповноважений по  Первомайському  повіту ,  ф. Р-2268, 11 од. зб., 1922–1923 рр. 

 

Діяльність установ простежується протягом 1921–1923 рр. Підпорядковувалися Все-
українському єврейському громадському комітету допомоги постраждалим від пог-
ромів. Надавали допомогу постраждалим від погромів та голоду 1921–1923 рр. на 
території Миколаївщини. 

Документи надійшли на зберігання у 1956 р. 

  

Циркуляри Всеукраїнського єврейського громадського комітету допомоги 

постраждалим від погромів і накази Уповноваженого Всеукраїнського єврей-

ського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів з органі-
зації роботи повітових комісій, Одеської районної єврейської громадської ко-

місії допомоги постраждалим від погромів, протоколи засідання Вознесенсь-

кої повітової єврейської громадської комісії. Протоколи засідань єврейських 

громадських комісій у колоніях, протоколи засідання загальних зборів членів 

єврейських колоній, доповіді по результатах обстеження єврейських земле-
робських колоній уповноваженими Миколаївського губернського єврейського 

громадського комітету допомоги постраждалим від погромів у Єлисаветград-

ському повіті, анкети економічного стану єврейських колоній губернії, списки 

та копії посвідчень працівників губернського єврейського громадського комі-
тету, їх заяви, відомості на видачу заробітної плати. Доповіді та двотижневі 
зведення Уповноваженого Всеукраїнського єврейського громадського коміте-
ту по наданню допомоги постраждалим від погромів по Вознесенському пові-
ту, копії доручень, довідок та відомості на отримання євреями посилок з Аме-
рики, списки педагогів єврейської школи і єврейського дитячого будинку № 2 

та працівників дитячих будинків Вознесенського повіту. Листування з пред-

ставником АРА в м. Одесі про одержання і розподіл посилок; анкети, посвід-

чення співробітників Первомайського повітового комітету, звіт уповноваже-
ного повітового комітету за 1922 р., списки осіб, які отримали посилки, відо-

мості на видачу зарплати. 

 

Уповноважений міжнародної місії професора Нансена  

по боротьбі з голодом у Миколаївській губернії 
Уполномоченный международной миссии профессора Нансена  

по борьбе с голодом в Николаевской губернии 

 Ф. Р-611, 2 од. зб., 1922 р. Опис, каталог. Рос. мова. 

Розпочав свою діяльність з травня 1922 р. Припинив свою діяльність у 1923 р. За-
ймався організацією допомоги голодуючим у Миколаївській губернії. 
Розсекречений у 1990 р. Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих 

виданнях. 

 

Копії угод НКІС Росії та Женевської конференції щодо допомоги Росії про 

організацію допомоги голодуючим. Листування з установами про організацію 

допомоги голодуючим.  
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Уповноважений та комітети товариства Червоного Хреста 

Уполномоченный и комитеты общества Красного Креста 

4 фонди, 907 од. зб., 1922–1930, 1944–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Уповноважений Українського товариства Червоного Хреста по Миколаївській 

губернії, ф. Р-17, 12 од. зб., 1922 р. 

Миколаївський окружний комітет, ф. Р-9, 243 од. зб., 1923–1930 рр.  

Миколаївський обласний комітет товариства Червоного Хреста, ф. Р-3129, 

596 од. зб., 1944–1978 рр. 

Вознесенський районний комітет, ф. Р-2930, 56 од. зб., 1952–1965 рр. 

 

Апарат уповноваженого утворений 7 березня 1922 р. на підставі постанови ВУЦВК і 
РНК УСРР від 23 листопада 1921 р. “Про діяльність Українського Червоного Хрес-
та”. Надавав медичну і матеріальну допомогу населенню під час голоду та стихійно-

го лиха, створював медичні і харчувальні пункти, сприяв боротьбі з дитячою без-
притульністю. Був підпорядкований Головному управлінню Українського Червоно-

го Хреста. Припинив діяльність у кінці 1922 р. з ліквідацією губернії. 
Миколаївський окружний комітет Українського товариства Червоного Хреста утво-

рений у 1925 р. на базі існуючого з 1923 р. правління уповноваженого Українського 

товариства Червоного Хреста на Миколаївщині. Надавав матеріальну та медичну 

допомогу населенню, сприяв організації медичних установ, боротьбі із соціальними 

захворюваннями. Керував роботою місцевих комітетів товариства. Був підпорядко-

ваний Центральному комітету Українського товариства Червоного Хреста. Припи-

нив діяльність у грудні 1930 р. з ліквідацією округу. У фонді є справи правління 

уповноваженого Українського товариства Червоного Хреста на Миколаївщині за 
1923–1924 рр. 

Миколаївський обласний комітет товариства Червоного Хреста створений у 1937 р., 

підпорядковувався Центральному комітету товариства Червоного Хреста УРСР. 

Припинив діяльність у період тимчасової нацистської окупації Миколаївської облас-
ті 1941–1944 рр., поновив діяльність у травні 1944 р. на підставі рішення бюро Ми-

колаївського обкому КП України від 22 травня 1944 р., протокол № 8. Керує міськи-

ми і районними комітетами товариства Червоного Хреста. Проводить роботу по 

створенню первинних організацій, масову підготовку населення з надання першої 
медичної допомоги, по санітарно-гігієнічному вихованню молоді, надає допомогу 

органам охорони здоров’я у пропаганді медичних та санітарних знань, надає матері-
альну допомогу населенню, потерпілому від стихійного лиха і воєнних дій, готує 
медичних сестер. 

Вознесенський районний комітет Червоного Хреста Миколаївської області створе-
ний у квітні 1944 р.  

Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 1988 р. 

 

Накази і циркуляри Головного управління Українського Червоного Хреста 
по Миколаївській губернії. Положення про медичні ради при уповноважених 

Червоного Хреста. Протоколи медичної ради при уповноваженому. План ор-

ганізації допомоги голодуючим по Миколаївській губернії. Листування про 

відкриття їдалень і харчувальних пунктів, медичних пунктів, збір пожертву-

вань для голодуючих, про передачу повітових лікарень у відділення Українсь-

кого Червоного Хреста, постачання медикаментів, проведення “Тижня Черво-

ного Хреста”. Постанови, циркуляри Наркомату охорони здоров’я України, 
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Центрального комітету Українського товариства Червоного Хреста, уповнова-
женого Українського товариства Червоного Хреста на Миколаївщині (1923–

1924), окружного комітету (1925–1930). Протоколи ІІІ окружного з’їзду упов-

новажених місцевих комітетів (1929), засідань президії окружного комітету і 
місцевих комітетів Червоного Хреста (1925–1930). Звіти, доповіді та доповід-

ні записки про діяльність окружного комітету, статистичні звіти місцевих ко-

мітетів Червоного Хреста. Відомості про організацію осередків Червоного 

Хреста, відкриття та діяльність медичних установ округу. Діяльність протиту-

беркульозного диспансеру в с. Тернівці (1924). Листування про організацію 

санітарно-освітньої роботи серед населення, проведення оздоровчої кампанії, 
організацію курсів по підготовці осіб для надання першої медичної допомоги, 

про відкриття аптек, постачання медикаментами медичних установ, боротьбу 

з дитячою безпритульністю, з соціальними захворюваннями. Акти перевірки 

роботи окружного і місцевих комітетів Червоного Хреста. Протоколи засідань 

організаційного бюро обкому Червоного Хреста, пленумів, річні, фінансові, 
статистичні звіти, квартальні плани робіт, штатні розписи, документи з пере-
вірки роботи районних комітетів товариства Червоного Хреста (довідки, пла-
ни, інформації, протоколи, звіти), матеріали по представленню до нагород до-

норів, активістів товариства (протоколи, списки, характеристики), матеріали 

конкурсів, змагань санітарних дружин, постів, матеріали профспілкового ко-

мітету. Протоколи загальних зборів первинних організацій Вознесенського 

товариства Червоного Хреста, відомості про результати звітно-виборчих збо-

рів первинних організацій, звіти про роботу Вознесенського районного комі-
тету Червоного Хреста, фінансово-матеріальні звіти.  

 

Миколаївський окружний комітет товариства сприяння  

жертвам інтервенції 
Николаевский окружной комитет общества содействия  

жертвам интервенции 

Ф. Р-10, 25 од. зб.,1924–1925 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у червні 1924 р. для виявлення громадян, які потерпіли від інтервенції, і 
захисту їх прав та інтересів. Був підвідомчий Всеукраїнському комітету Товариства 
допомоги жертвам інтервенції. Припинив діяльність наприкінці 1925 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1950 р.  

 

Відозви комітету до робітників і селян Миколаївщини. Протоколи засідань 

Одеського губернського, Миколаївського окружного і районних комітетів То-

вариства сприяння жертвам інтервенції. Інформації, зведення і листування про 

організацію і роботу окружного і районних комітетів, збір претензій від поте-
рпілих. Заяви, анкети і списки громадян з відомостями про збитки, заподіяні 
інтервентами. Статут Всесоюзного товариства сприяння жертвам інтервенції 
(1925). 
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Товариства допомоги дітям “Друзі дітей” 

Общества помощи детям “Друзья детей” 

5 фондів, 229 од. зб., 1924–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська окружна рада осередків “Друзі дітей”, ф. Р-1285, 121 од. зб., 1927–

1930 рр. 

Миколаївське міське товариство “Друзі дітей” Центральної комісії допомоги дітям при 

ВУЦВК, ф. Р-1175, 75 од. зб., 1924–1936 рр. 

Правління Миколаївської районної ради товариств “Друзі дітей” Миколаївського місь-

кого комітету товариства “Друзі дітей”, ф. Р-1008, 17 од. зб., 1930–1931 рр. 

Новобузький районний осередок “Друзі дітей”, ф. Р-1248, 10 од. зб., 1925–1929 рр.  

Заводська комісія осередку “Друзі дітей” заводу ім. І. І. Носенка, м. Миколаїв, ф. Р-1174, 

6 од. зб., 1925–1926, 1932, 1934–1935 рр.  

 

Миколаївська окружна рада осередків товариства “Друзі дітей” утворена у 1926 р. 

Керувала роботою районних бюро та низових осередків товариства. Припинила ді-
яльність у жовтні 1930 р. з ліквідацією округу. Миколаївське міське товариство 

“Друзі дітей” утворено у 1930 р., ліквідоване у 1936 р. на підставі постанови РНК 

УСРР від 5 лютого 1936 р. Підпорядковувались правлінню Всеукраїнському товари-

ства “Друзі дітей”. Діяльність районних осередків простежується протягом 1925–

1931 рр. Сприяли органам народної освіти та охорони здоров’я у справі боротьби з 
дитячою безпритульністю та бездоглядністю, займались організацією дитячих сад-

ків, ясел, відали питаннями працевлаштування підлітків. 

Перше надходження документів – 1946 р., останнє – 1948 р.  

 

Циркуляри і розпорядження Всеукраїнського правління, окружної ради 

товариства “Друзі дітей”. Протоколи і документи І (1926) і ІІ (1929) окружних 

конференцій товариства. Протоколи засідань Всеукраїнського правління, пле-
нумів і правління окружної ради (1926–1929), районних бюро і низових осере-
дків, загальних зборів членів товариства “Друзі дітей” на підприємствах, в 

установах і учбових закладах. Річні плани, звіти і доповіді про діяльність 

окружної ради та низових осередків товариства. Листування щодо проведення 

місячників боротьби з дитячою безпритульністю, працевлаштування підлітків, 

проведення дитячих оздоровчих кампаній, патронування дітей. Відомості про 

організацію та роботу низових осередків товариства, акти їх обстеження. Про-

токоли конференцій Миколаївського міського товариства “Друзі дітей”, Ста-
тут Всеукраїнського товариства “Друзі дітей”, листування з дитячими будин-

ками і садками щодо влаштування безпритульних дітей, звіти Миколаївського 

міського товариства про стан організаційно-масової роботи, протоколи засі-
дання робочої трійки Миколаївського міського товариства (1932), норми 

оплати праці на підприємствах товариства, листування з підприємствами міс-
та про працевлаштування підлітків, списки підлітків, які працювали на Мико-

лаївському швейно-трикотажному комбінаті.  
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Товариства та бюро по земельному влаштуванню  

трудящих євреїв СРСР (ТЗЄТ) 

Общества и бюро по земельному устройству  
трудящихся евреев СССР (ОЗЕТ) 

3 фонди, 37 од. зб., 1929, 1931, 1934–1938 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївське  міське  товариство ,  ф. Р-1190, 15 од. зб., 1931, 1934–1937 рр. 

Миколаївське  організаційне  бюро ,  ф. Р-1184, 15 од. зб., 1938 р. 

Первомайське  окружне  відділення ,  ф. Р-2735, 7 од. зб., 1929 р. 

 

Діяльність товариств простежується протягом 1929, 1931, 1934–1938 рр. Припинили 

діяльність: Первомайське окружне відділення у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією окру-

гу, Миколаївське міське товариство та Миколаївське організаційне бюро у 1938 р. 

згідно з постановою РНК СРСР про ліквідацію “Тзєт”. Керували роботою відділень 

та осередків. Займалися земельним облаштуванням євреїв. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1958 р. 

 

Протоколи засідань президії Миколаївського міського товариства, загаль-

них зборів, постанова Одеського обласного виконавчого комітету щодо пере-
селення євреїв у Єврейську автономну область (1935), план роботи і звіти про 

діяльність Миколаївського міського товариства, анкети громадян, що від’їж-

джають на роботу до м. Біробіджана. Розпорядження Центральної ради това-
риства по земельному устрою трудящих євреїв. Протоколи засідання президії 
Центральної ради, протоколи засідань президії Херсонського та Кіровоградсь-

кого міських товариств, Миколаївської відбірної комісії з направлення пересе-
ленців до Єврейської автономної області, листування з Центральною радою та 
президією Тзєт про підготовку до святкування заснування Єврейської автоно-

мної області (1938), особові картки членів бюро осередку Тзєт. Фінансовий 

план, касова книга і ліквідаційний баланс (1938). 

 

Товариства рятування на водах 

Общества спасения на водах 

2 фонди, 182 од. зб., 1928–1941, 1970–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївське районне відділення Всеукраїнського товариства сприяння розвитку вод-

ного транспорту і охорони життя людей на водних шляхах, ф. Р-1211, 43 од. зб., 1928–

1941 рр. 

Миколаївська обласна рада товариства рятування на водах України, ф. Р-5616, 139 од. 

зб., 1970–1992 рр. 

 

Діяльність Миколаївського районного відділення Всеукраїнського товариства спри-

яння розвитку водного транспорту і охорони життя людей на водних шляхах просте-
жується у 1928–1941 рр. Миколаївська обласна рада Республіканського товариства 
рятуваннях на водах УРСР створена у 1970 р. відповідно до постанови обласної 
установчої конференції від 10 серпня 1970 р., з 29 жовтня 1991 р. перейменована у 

Миколаївську обласну раду товариства рятування на водах України. 



241 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Добровільні масові громадські організації. Займалися організацією охорони життя 

людей на ріках, озерах, водоймах, прибережних дільницях морів, пропагували зна-
чення водного багатства країни, розвиток водного транспорту. Сприяли підготовці 
кадрів для водного транспорту. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1997 р. 

 

Накази голови Миколаївського відділення з особового складу, статут Ми-

колаївського районного товариства сприяння розвитку водного транспорту і 
охорони життя людей на водних шляхах, списки працівників, довідки, харак-

теристики, заяви, звіти про фінансово-господарську діяльність, протоколи за-
сідання пленуму, нарад, зборів, організаційного бюро, накази, директиви, роз-
порядження Центральної ради ТРВ про навчальну, організаційно-масову ро-

боту, листування зі стахановцями товариства рятування на водах, кошторис 
витрат на благоустрій території Миколаївського міського товариства рятуван-

ня на водах, списки працівників Миколаївського міського ТРВ, щоденник во-

дного походу Миколаївського міського товариства рятування на водах 

“Миколаїв – Херсон – Олександрівка – Миколаїв” (1937). Протоколи обласної 
та районних установчих конференцій Миколаївської обласної ради товариства 
(1970–1972), протоколи засідань президії, звіти з фінансово-господарської дія-

льності, статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, що мають 

вищу та середню спеціальну освіту, плани роботи, накази голови ради з осно-

вної діяльності, листування з Центральною радою республіканського товарис-
тва, Миколаївським облвиконкомом щодо організації навчально-виробничої 
роботи, надання практичної допомоги. Кошторис витрат, штатні розписи. До-

кументи профспілкового комітету.  

  

Добровільні товариства сприяння обороні, армії, авіації,  
флоту і хімічному будівництву 

Добровольные общества содействия обороне, армии, авиации,  

флоту и химическому строительству 

9 фондів, 1826 од. зб., 1924–1932, 1943–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська окружна рада товариства сприяння обороні, авіаційному і хімічному бу-

дівництву, ф. Р-915, 10 од. зб., 1926–1932 рр.  

Миколаївська міська рада товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будів-

ництву, ф.Р-2034, 14 од. зб., 1931–1932 рр. 

Миколаївська обласна рада товариства сприяння обороні, авіації і хімії, ф. Р-2830, 26 од. 

зб.,1943–1948 рр. 

Миколаївський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, ф. Р-2831, 

36 од. зб., 1948–1951 рр. 

Миколаївський обласний комітет добровільного товариства сприяння авіації, ф. Р-2832, 

22 од. зб., 1949–1951 рр. 

Миколаївський обласний комітет добровільного товариства сприяння Військово-

Морському флоту, ф. Р-2833, 32 од. зб., 1949–1951 рр. 

Миколаївський обласний комітет товариства сприяння обороні України, ф. Р-2885, 

1649 од. зб., 1951–1997 рр. 
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Новобузьке районне відділення товариства авіації і повітроплавання України і Криму, 

ф. Р-1216, 5 од. зб., 1924–1925 рр. 

Первомайський міський комітет Всесоюзного добровільного товариства сприяння армії, 
авіації і флоту, ф. Р-3670, 32 од. зб., 1957–1965 рр. 

 

Миколаївська окружна рада товариства сприяння обороні, авіаційному і хімічному 

будівництву утворена у 1923 р. Ліквідована у 1930 р. з ліквідацією округу. Діяль-

ність Миколаївської міської ради товариства сприяння обороні і авіаційно-

хімічному будівництву Всеукраїнської ради ТСОАВІАХІМ простежується протягом 

1931–1932 рр. Миколаївська обласна рада товариства сприяння обороні, авіації і 
хімії (ТСОАВІАХІМ) утворена у 1937 р. Ліквідована у травні 1948 р. у зв’язку з 
утворенням окремих обласних комітетів. Миколаївські обласні комітети сприяння 

армії, авіації та Військово-Морському флоту створені у червні 1948 р. Комітети 

сприяли розповсюдженню і пропаганді військових, військово-технічних знань, під-

готовці і вихованню кадрів для Радянської Армії, проведенню роботи по навчанню 

населення засобам захисту ППО. Миколаївський обласний комітет добровільного 

товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ) створений у 1951 р. на підста-
ві постанови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. про об’єднання добровіль-

ного товариства сприяння армії (ДТСАРМ), добровільного товариства сприяння аві-
ації (ДТСАВ) і добровільного товариства сприяння флоту (ДТСФЛОТ) в єдине доб-

ровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту. Обласний комітет ДТСААФ 

знаходився у віданні Українського республіканського комітету ДТСААФ, у роботі 
керувався Статутом товариства, положеннями та указами Центрального комітету 

ДТСААФ СРСР. Основна задача: активне сприяння укріпленню обороноздатності 
держави і підготовці молоді до захисту Вітчизни. Організовував та проводив масові 
воєнно-спортивні змагання, готував через навчальні організації, пункти і спортивно-

технічні клуби молодь для служби в армії, кадри масово-технічних професій для 

господарства (водії, трактористи, мотоциклісти, радисти, електрики). Здійснює кері-
вництво і контроль за діяльністю міських, районних комітетів і навчальних установ. 

З 1991 р. перейменований у Миколаївський обласний комітет товариства сприяння 

обороні України (ТСОУ). Діяльність Новобузького районного відділення товариства 
авіації і повітроплавання України і Криму простежується протягом 1924–1925 рр. 

Первомайський міський комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації і 
флоту почав свою діяльність у 1957 р. Підпорядковувався Миколаївському обласно-

му комітету добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту. 

Перше надходження документів – 1940 р., останнє – 2007 р. Документи розсекречені 
у 1990 р.: ф. Р-915 – 1 спр., ф. Р-2034 – 14 спр., ф. Р-2830 – 22 спр., ф. Р-2831 – 

26 спр., ф. Р-2832 – 9 спр., ф. Р-2833 – 16 спр.; у 1991 р. ф. Р-2885 – 57 спр.  

 

Постанови Народного комісаріату постачання СРСР і президії Всеросійсь-

кої ради ТСОАВІАХІМ, листування про військове навчання населення, спис-
ки співробітників, протоколи засідання фракції Миколаївської міської ради 

ТСОАВІАХІМ, звіти районних рад, міських навчальних пунктів (1931). Пос-
танови Ради Народних комісарів УРСР і Центральної Ради товариства сприян-

ня обороні, авіації і хімії, ЦК ВЛКСМ, Миколаївського облвиконкому про дія-

льність товариства, щодо розгортання оборонно-масової роботи, контрольні 
завдання і річні звіти з воєнно-масової, спортивної роботи, річні контрольні 
звіти по підготовці технічних кадрів, фінансові плани. Документи з розміну-
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вання території області (вказівки Центральної Ради товариства, Одеського во-

єнного округу, Миколаївського облвиконкому, плани роботи райрад з розмі-
нування, акти, звіти, доповіді, мапи з розмінування території і узбережжя ра-
йонів області). Звіт про роботу Заводської районної ради товариства (1947–

1948). Накази і директиви ЦК ДТСАРМ, ДТСАВ, ДТСФЛОТ СРСР, звіти про 

воєнно-масову і спортивну роботу, річні контрольні завдання комітетам і на-
вчальним організаціям з підготовки спеціалістів, протоколи конференцій, засі-
дань міського і обласного комітетів ДТСАРМ, ДТСАВ, ДТСФЛОТ, кварталь-

ні фінансові звіти, штатні розписи, звіти про роботу з підготовки авіаційних 

спеціалістів. Директиви, накази, постанови, положення ЦК і Республікансько-

го комітету ДТСААФ, листування з Республіканським комітетом ДТСААФ, 

постанови місцевих органів влади щодо діяльності обласного комітету  

ДТСААФ, доповіді обласного комітету ДТСААФ про хід об’єднання доброві-
льних товариств ДТСАРМ, ДТСАВ, ДТСФЛОТ у добровільне товариство 

ДТСААФ (1951), протоколи засідань президії, пленумів, обласних конферен-

цій, накази голови обласного комітету, доповіді, інформації, квартальні плани, 

статистичні звіти про спортивну роботу обласного комітету, чисельний склад 

та стан матеріальної бази районних комітетів, річні звіти обласного, районних 

комітетів і навчальних організацій ДТСААФ, звіти про стан оборонно-масової 
роботи, матеріали з підготовки і проведення змагань, спартакіад з технічних і 
морських видів спорту (протоколи і звіти суддівських колегій, довідки, інфор-

мації), штатні розписи, фінансові плани та звіти. Документи профспілкового 

комітету. Документи пленумів, засідань президії районних комітетів  

ДТСААФ. Плани роботи, протоколи пленумів, фінансові звіти Первомайсько-

го міського комітету ДТСААФ. 

 

Миколаївський міський комітет Всеукраїнського товариства  

“Геть неписьменність” ім. В. І. Леніна  

Николаевский городской комитет Всеукраинского общества  

“Долой неграмотность” им. В. И. Ленина  

Ф. Р-1183, 28 од. зб., 1925–1928, 1930–1936 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1930 р. Був підпорядкований Одеському обласному комітету товарист-
ва. Займався залученням неписьменного та малописьменного населення до шкіл з 
ліквідації неписьменності і малописьменності, сприяв їх організації, постачав навча-
льними посібниками. Ліквідований у 1936 р. 

Документи надійшли у 1944 р. 

 

Постанови, інструкції Центрального комітету Всеукраїнського Ленінсько-

го товариства “Геть неписьменність”, Одеського обласного комітету, Микола-
ївського міського комітету. Накази Миколаївського міського комітету. Прото-

коли засідань пленуму Одеського обласного комітету (1935), правління Мико-

лаївського міського товариства (1932–1935). Місячні і квартальні плани робо-

ти товариства (1935–1936). Періодичні звіти про роботу комітету та його осе-
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редків. Листування щодо організації шкіл для неписьменних і малописьмен-

них, забезпечення їх кадрами викладачів, постачання навчальними посібника-
ми, про проведення місячників допомоги ліквідації неписьменності. Акти об-

стеження діяльності комітету та його осередків. 

 

Миколаївська обласна організація товариства “Знання”  

Николаевская областная организация общества “Знание” 

Ф. Р-2848, 811 од. зб., 1948–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У лютому 1948 р. в м. Миколаєві почав свою діяльність уповноважений республі-
канського правління товариства для поширення політичних і наукових знань Украї-
нської РСР по Миколаївській області. На підставі постанови Президії Республікан-

ського товариства від 26 листопада 1948 р. було утворено Миколаївське обласне 
відділення для поширення політичних і наукових знань, згідно з постановою плену-

му правління Всесоюзного товариства від 15 червня.1963 р. перейменоване в Мико-

лаївське обласне відділення товариства “Знання”, в червні 1964 р. – у Миколаївську 

обласну організацію товариства “Знання”. Очолювалася бюро, президією, які обира-
лись на пленумах і конференціях. Керувала роботою міських і районних організацій. 

Підпорядковувалась республіканському товариству “Знання”. 

Займалася поширенням серед населення політичних і наукових знань, проведенням 

лекцій, члени товариства брали участь у роботі журналів, що видавалися товарист-
вом “Знання”. 

Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 2004 р. Очікується надходжен-

ня документів з 1992 р. від установи. 

 

Постанови президії правління Всесоюзного і Українського товариства і 
постанови правління обласного відділення. Документи обласних і районних 

конференцій, пленумів, протоколи засідання президії, плани проведення лек-

цій. Річні звіти про діяльність Товариства, про роботу народних університетів, 

програми занять народних університетів, лекційну роботу, протоколи засідань 

науково-методичної ради, бюро секцій, матеріали секцій, звіти з фінансово-

господарської діяльності, штатні розписи, кошторис витрат. Збірки лекцій і 
методичних розробок (1959–1965 рр.). Афіші і плани лекцій. Листування з 
Всесоюзним і Республіканським товариствами “Знання” з організації лекцій-

ної роботи, роботи секцій обласного відділення товариства та лекторіїв. Доку-

менти профспілкового комітету.  

 

Науково-технічні товариства (НТТ) та науково-технічні спілки (НТС) 

Научно-технические общества (НТО) и научно-технические союзы (НТС) 

13 фондів, 2448 од. зб., 1946–1997 рр., Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна організація спілки наукових та інженерних товариств СРСР,  

ф. Р-3084, 373 од. зб., 1958–1990 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ автомобільного транспорту і шляхового господар-

ства, ф. Р-5771, 148 од. зб., 1969–1985 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ легкої промисловості, ф. Р-5724, 34 од. зб., 1973–

1979 рр. 
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Миколаївське обласне правління НТТ торгівлі, ф. Р-5723, 210 од. зб., 1970–1997 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ радіотехніки, електроніки і зв’язку ім. О. С. Попо-

ва, ф. Р-5687, 221 од. зб., 1963–1992 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ мукомельно-круп’яної, комбікормової і елеватор-

ної промисловості, ф. Р-5685, 94 од. зб., 1970–1979 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ харчової промисловості, ф. Р-5686, 192 од. зб., 

1960–1985 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ лісової промисловості і лісового господарства 
УРСР, ф. Р-5584, 129 од. зб., 1967–1988 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ працівників друку, ф. Р-5803, 66 од. зб., 1975–

1991 рр. 

Миколаївська обласна рада НТС аграрників України, ф. Р-4363, 237 од. зб., 1961–

1992 рр.  

Миколаївське обласне правління НТТ комунального господарства і побутового обслуго-

вування, ф. Р-5805, 136 од. зб., 1970–1978, 1980–1992 рр. 

Миколаївське обласне правління НТТ будівельної індустрії, ф. Р-4690, 176 од. зб., 1959–

1982 рр.  

Чорноморське міжобласне правління НТТ суднобудівної промисловості ім. Академіка 

О. М. Крилова, ф. Р-3156, 432 од. зб., 1946–1981, 1987–1991 рр. 

 

Утворені: Миколаївська обласна рада науково-технічних товариств у травні 1958 р., 

з 1961 р. перейменовано в обласну міжгалузеву раду науково-технічних товариств, з 
1966 р. – в обласну раду голів галузевих правлінь науково-технічних товариств, з 
1968 р. – в обласну раду науково-технічних товариств. Згідно з рішенням І Установ-

чого з’їзду Спілки наукових і інженерних товариств СРСР та постановою спільного 

пленуму Миколаївської обласної ради і обласних правлінь Всесоюзних науково-

технічних товариств від 14 квітня 1988 р. – реорганізована в обласну організацію 

спілки наукових та інженерних товариств СРСР; обласне правління НТТ автомобі-
льного транспорту і шляхового господарства та обласне правління НТТ комунально-

го господарства і побутового обслуговування у вересні 1969 р. на базі ліквідованого 

обласного правління науково-технічного товариства міського господарства і автомо-

більного транспорту (рішення про ліквідацію прийнято на 4 пленумі правління цьо-

го товариства від 9 вересня 1969 р.); Миколаївське обласне правління НТТ торгівлі – 

у серпні 1970 р.; обласне правління НТТ радіотехніки, електроніки і зв’язку 

ім. О. С. Попова – у 1958 р.; обласне правління НТТ харчової промисловості – у 

1960 р.; обласне правління НТТ мукомельно-круп’яної, комбікормової і елеваторної 
промисловості – у 1970 р.; обласне правління НТТ лісової промисловості і лісового 

господарства УРСР – у 1967 р.; обласне правління НТТ поліграфії і видавництва – у 

1967 р., з січня 1985 р. перейменоване в обласне правління НТТ поліграфії і книжко-

вої торгівлі, з 14 квітня 1988 р. – обласне правління НТТ працівників друку; обласне 
правління НТТ сільського і лісового господарства – у 1961 р., з 1962 р. перейменова-
но в обласне правління НТТ сільського господарства, 30 листопада 1990 р. – в об-

ласну раду науково-технічної спілки аграрників України; обласне правління НТТ 

будівельної індустрії – у 1959 р. Миколаївське відділення Всесоюзного наукового 

інженерно-технічного товариства суднобудування поновило діяльність у 1946 р., з 
1955 р. перейменоване в обласне правління науково-технічного товариства суднобу-

дівної промисловості, з 1963 р. – обласне науково-технічне товариство суднобудів-

ної промисловості ім. Академіка О. М. Крилова, з 1969 р. перейменоване у Чорно-

морське міжобласне правління НТТ суднобудівної промисловості ім. Академіка 

О. М. Крилова. 
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Знаходились у віданні Українських республіканських рад науково-технічних това-
риств. Займалися пропагандою, впровадженням у виробництво науково-технічного 

досвіду, сприяли підвищенню темпів зростання продуктивності праці, підтримували 

новаторів і раціоналізаторів, координували роботу первинних організацій. 

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 1998 р. 

  

Постанови Президій Всесоюзної, Української республіканської рад, прав-

лінь товариств. Стенограми, протоколи обласних галузевих конференцій, пле-
нумів, засідань президій, рад, правлінь, звітно-виборчих зборів первинних ор-

ганізацій, плани роботи, звіти про роботу, статистичні звіти. Документи з про-

ведення конкурсів, оглядів щодо впровадження досягнень науки у виробницт-
во (постанови, протоколи, звіти, конкурсні роботи), документи науково-

технічних конференцій, семінарів, університетів технічного прогресу та еко-

номічних знань. Кошторис доходів і витрат та звіти про його використання. 

 

Миколаївська обласна рада винахідників і раціоналізаторів України 

Николаевский областной совет изобретателей и рационализаторов  
Украины 

Ф. Р-6, 703 од. зб., 1937–1938, 1958–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна рада Всеукраїнського товариства винахідників утворена у 

грудні 1937 р. Була підпорядкована Центральній раді Всеукраїнського товариства 
винахідників. Контролювала впровадження винаходів і раціоналізаторських пропо-

зицій у виробництво, пропагувала роботу по винахідництву і раціоналізації, керува-
ла роботою заводських рад товариства. Ліквідована в травні 1938 р. на підставі пос-
танови президії Центральної ради Всеукраїнського товариства винахідників від 29 

квітня 1938 р. Миколаївська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів (ВТВР) Української республіканської ради Всесоюзного товариства 
винахідників і раціоналізаторів почала свою діяльність 22 березня 1958 р. на підста-
ві постанови президії ВЦРПС від 17 січня 1958 р. і постанови президії Миколаївсь-

кої обласної ради профспілок від 22 березня 1958 р. На підставі постанови Центра-
льної ради професіональних спілок, президії Центральної ради Всесоюзного товари-

ства винахідників і раціоналізаторів (ВТВР) від 12 лютого 1963 р. № 49, президії 
Миколаївської обласної ради профспілок від 15 лютого 1963 р. на обласних конфе-
ренціях ВТВР були створені дві обласні ради ВТВР – промислова та сільська. На 

підставі рішення об’єднаного пленуму промислової та сільської ради профспілок, 

об’єднаного пленуму Миколаївської промислової та сільської обласних рад ВТВР 

від 24 грудня 1964 р. була створена Миколаївська обласна рада ВТВР. ВТВР є доб-

ровільна масова організація громадян, що займаються винахідництвом та раціоналі-
заторством, а також беруть участь у їх розвитку, проводить свою роботу під керів-

ництвом профспілок. Обласна рада ВТВР керує діяльністю рад первинних організа-
цій ВТВР на території області. Надає технічну допомогу винахідникам і раціоналіза-
торам, контролює фінансову діяльність первинних організацій. 

Перше надходження документів – 1938 р., останнє – 2000 р. 

 

Листування з радами Українського товариства винахідників заводів, під-

приємств, установ про порядок розгляду раціоналізаторських пропозицій 

(1938–1939). Плани роботи обласної ради винахідників (1938), квартальні зві-
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ти заводських рад товариства винахідників, відомості про впровадження вина-
ходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво, про економічний 

ефект, одержаний від запровадження, про стан роботи по раціоналізації та ви-

нахідництву на підприємствах. Листування про облік, порядок фінансування 

та перевірку реалізації винаходів, про шефство заводських рад товариства над 

школами, організацію дитячих технічних виставок. Договори про соціалістич-

не змагання між підприємствами і заводськими радами товариства. Раціоналі-
заторські пропозиції. Плани роботи обласної ради ВТВР, штатні розписи, бю-

джет, річні фінансові звіти, протоколи засідань президії обласної ради ВТВР, 

постанови президії республіканської ради ВТВР, довідки та інформація про ро-

боту обласної ради, стан винахідницької і раціоналізаторської роботи в області, 
документи про роботу громадських творчих об’єднань, проведення соціалістич-

ного змагання, документи громадського інституту патентоведення (протоколи 

засідань методичної ради, план роботи, кошторис доходів та витрат).  
 

Миколаївська обласна рада спілки автомобілістів України 

Николаевский областной совет союза автомобилистов Украины 

Ф. Р-5818, 211 од. зб., 1973–1996 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна рада добровільного товариства “Автомотолюбитель УРСР” 

почала діяльність 27 жовтня 1973 р. на підставі рішення виконкому Миколаївської 
обласної Ради депутатів трудящих від 29 травня 1973 р. № 272 та установчої конфе-
ренції. З грудня 1989 р. перейменована у Миколаївську обласну раду спілки автомо-

білістів України. 

Займалася поліпшенням якості первинної підготовки водіїв, сприяла систематичному 

підвищенню кваліфікації водіїв – власників автомобілів, мотоциклів, моторолерів. 

Перше надходження документів –1984 р., останнє – 2006 р. 

 

Документи установчої конференції, постанови Президії Української респу-

бліканської ради добровільного товариства “Автомотолюбитель УРСР”, про-

токоли засідань президії, накази голови з адміністративно-господарської дія-

льності, плани роботи, фінансові плани, звіт з фінансово-господарської діяль-

ності, статистичні звіти про чисельність робітників апарату управління, підго-

товку і підвищення кваліфікації, зразки плакатів, брошур, листівок, вирізки 

статей із газет про діяльність товариства, листування з Українською республі-
канської радою добровільного товариства “Автомотолюбитель УРСР”, штатні 
розписи, документи профспілкового комітету.  

 

Миколаївська обласна рада добровільного протипожежного товариства 

Николаевский областной совет добровольного противопожарного  

общества 

Ф. Р-3654, 464 од. зб., 1958–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна рада добровільного протипожежного товариства була обрана 
у травні 1958 р. на І конференції членів добровільного протипожежного товариства. 
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Підпорядковується раді Українського республіканського добровільного протипоже-
жного товариства. Згідно з наказом Української республіканської ради добровільно-

го протипожежного товариства від 3 серпня 1984 р. № 42/2 з 1 жовтня 1984 р. був 

створений виробничий комбінат протипожежних робіт і обласне правління доброві-
льного пожежного товариства. 
Веде агітаційно-масову роботу та протипожежну пропаганду серед населення, надає 
практичну допомогу органам пожежної охорони в мобілізації громадськості на по-

передження пожеж та боротьбу з ними. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1995 р. 

 

Рішення Миколаївського облвиконкому, що відносяться до діяльності доб-

ровільного протипожежного товариства (ДПТ), протоколи засідань президії та 
обласної ради товариства, документи обласних конференцій, звіти з виробни-

чої, організаційно-масової, протипожежної пропаганди та фінансово-госпо-

дарської діяльності обласної та міжрайонних рад, статистичні звіти про чисе-
льність працівників апарату, штатний розпис та кошторис. Листування з між-

районними радами з питань протипожежної охорони, покращання роботи з 
добровільними протипожежними формуваннями. Документи профкому (про-

токоли загальних зборів, засідання профкому, фінансові звіти. Акти ревізії 
фінансової діяльності).  

 

Товариства охорони природи, мисливців та рибалок, кролівників  

і звіроводів-любителів 

Общества охраны природы, охотников и рыболовов, кролиководов  
и звероводов-любителей 

3 фонди, 888 од. зб., 1946–1990 рр., Описи. Укр., рос. мови 

Миколаївська обласна організація Українського товариства охорони природи, ф. Р-3685,  

396 од. зб., 1958–1983 рр. 

Миколаївське мисливсько-риболовецьке виробниче об’єднання обласної ради УТМР, 

ф. Р-3695, 484 од. зб., 1946–1990 рр. 

Миколаївська обласна організація Українського товариства кролівників і звіроводів-

любителів, ф. Р-5817, 8 од. зб., 1972–1979 рр. 

 

Організаційний комітет Миколаївського обласного відділення Українського товари-

ства охорони природи і сприяння розвитку природних багатств створений у 1958 р. 

згідно з рішенням Миколаївського облвиконкому від 21 листопада 1958 р. № 990, з 
1960 р. перейменоване у Миколаївське обласне відділення Українського товариства 
охорони природи і сприяння розвитку природних багатств, з 1973 р. – Миколаївська 

обласна організація Українського товариства охорони природи.  

Миколаївське обласне організаційне бюро Українського добровільного товариства 
мисливців та рибалок створено згідно з рішенням виконкому Миколаївської облас-
ної Ради депутатів трудящих від 30 травня 1946 р. № 5406, з 1947 р. перейменовано 

у Миколаївську обласну організацію Українського товариства мисливців та рибалок 

(8 червня 1947 р. в м. Миколаєві відбувся І з’їзд членів товариства, де була обрана 
Миколаївська обласна рада Українського товариства мисливців та рибалок). Знахо-

дилась у віданні Українського товариства мисливців і рибалок. Згідно з постановою 

Республіканської ради Українського товариства мисливців та рибалок від 8 квітня 

1988 р. та рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів від 
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28 листопада 1988 р. Миколаївська обласна організація Українського товариства 
мисливців та рибалок була перейменована у 1989 р. в Миколаївське мисливсько-

рибальське виробниче об’єднання облради Українського товариства мисливців і 
рибалок. Керує роботою районних рад, здійснює об’єднання мисливців і рибалок, 

сприяла розвитку мисливського та рибальського спорту, охороні корисних диких 

тварин, птахів, риби, веде боротьбу з браконьєрством. 

Миколаївська обласна організація Українського товариства кролівників і звіроводів-

любителів створена у 1972 р. 

Перше надходження документів – 1973 р., останнє – 2004 р. 

 

Протоколи обласних з’їздів, обласних, районних конференцій, пленумів, 

засідань президії, звіти про роботу районних рад, мисливських господарств. 

Плани, звіти про роботу, фінансово-господарську діяльність. Листування з 
президією Українських республіканських товариств, матеріали про роботу 

відділень товариств (плани, звіти, довідки, інформації), секцій, проведення 

семінарів. Штатні розписи та кошторис витрат, документи профкому.  

 

Миколаївська обласна організація Українського товариства  

охорони пам’яток історії та культури 

Николаевская областная организация Украинского общества  

охраны памятников истории и культуры 

 Ф. Р-5642, 637 од. зб., 1966–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена 11 листопада 1966 р. відповідно до Постанов ЦК КП України від 6 вересня 

1966 р. Ради Міністрів Української РСР від 28 серпня 1966 р. № 828 “Про організа-
цію республіканського добровільного товариства охорони пам’яток  історії та культу-

ри Української РСР”. Займається виявленням, популяризацією і збереженням пам’я-

ток історії та культури і визначних місць, що становлять наукову, історичну і культур-

ну цінність. Здійснює облік та охорону пам’яток мистецтва, природи, старовини. 

Перше надходження документів – 1982 р., останнє – 2001 р. 

 

Протокол обласної установчої конференції (1966). Постанови Українсько-

го республіканського товариства охорони пам’яток історії і культури, листу-

вання з республіканським товариством про хід будівництва, реставрацію па-
м’яток історії і культури, пам’ятних знаків. Стенограми конференцій, прото-

коли засідання президії, документи про роботу секцій, науково-методичної 
ради, районних організацій та міського товариства (плани, постанови, рішен-

ня), звіти з фінансово-господарської діяльності, кошторис витрат, штатні роз-
писи. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївський обласний відділ Українського товариства глухих 

Николаевский областной отдел Украинского общества глухих 

Ф. Р-3787, 470 од. зб., 1944–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний відділ Українського товариства глухонімих утворений на 
підставі постанови Центрального правління Українського товариства глухонімих від 
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16 жовтня 1937 р., протокол № 16. Припиняв діяльність в період тимчасової нацистсь-
кої окупації області 1941–1944 рр. На підставі постанов Центрального правління 

Українського товариства глухих від 9 травня 1952 р. № 9 та від 4 вересня 1952 р. № 22  

перейменований у Миколаївський міжобласний відділ Українського товариства глу-

хонімих. На підставі постанови Центрального правління Українського товариства 
глухонімих від 12 грудня 1965 р. № 4/486 перейменований у Миколаївський облас-
ний відділ Українського товариства глухонімих, з 1966 р. – Миколаївський обласний 

відділ Українського товариства глухих (УТОГ). Підпорядковувався Центральному 

правлінню Українського товариства глухонімих (потім Центральному правлінню 

Українського товариства глухих) і Міністерству соціального забезпечення УРСР. 

Займався організацією навчально-виробничих підприємств, навчанням та працевла-
штуванням глухонімих. Контролював міські, районні відділи, первинні організації, 
будинки культури глухонімих. 

Перше надходження документів – 1973 р., останнє – 2000 р. 

 

Постанови президії Центрального правління Українського товариства глу-

хонімих, Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих та Миколаївської 
міської Ради депутатів трудящих, що відносяться до діяльності відділу, доку-

менти пленумів, протоколи засідань президії, оргбюро, плани роботи, звіти (з 
основної роботи, фінансово-господарської, культурно-просвітницької і органі-
заційно-масової діяльності), документи міського та міжрайонних відділів 

(плани, протоколи, постанови, звіти, інформації), пояснювальні записки, акти 

ревізії оперативної і фінансово-господарської діяльності міжобласного відді-
лу, фінансові звіти, кошторис витрат, штатні розписи, документи профспілко-

вого комітету. 

 

Миколаївське обласне відділення педагогічного товариства УРСР 

Николаевское областное отделение педагогического общества УССР 

Ф. Р-5546, 135 од. зб., 1964, 1966–1981 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено у січні 1961 р. відповідно до постанови президії ради педагогічного това-
риства УРСР від 5 жовтня 1960 р. Добровільна науково-педагогічна громадська ор-

ганізація. 

Вищим керівним органом обласного відділення педагогічного товариства УРСР бу-

ла конференція, на якій обиралася обласна рада товариства. До складу відділення 

входили районні, міські відділення  та первинні організації. 
Здійснювало наукову розробку теоретичних проблем радянської педагогіки та істо-

рії розвитку шкіл, вивчало, пропагувало, провадило в практику передовий педагогіч-

ний досвід. 

Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1993 р.  

 

Протоколи засідань президії, документи конференцій, листування з Респу-

бліканською радою педагогічного товариства УРСР, плани роботи відділення 

педагогічного товариства, фінансові звіти, кошторис витрат, звіти про роботу, 

штатні розписи, документи роботи науково-педагогічних секцій: методики 

історії і суспільствознавства, історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії 
і методики початкового навчання, шкіл-інтернатів і груп подовженого дня, 
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іноземних мов, географії, біологічних наук, дефектології (плани, звіти), про-

грами обласних педагогічних читань, обласних науково-практичних конфере-
нцій, соціалістичні зобов’язання. 

  

Миколаївська організація Спілки архітекторів УРСР 

Николаевская организация Союза архитекторов УССР 

Ф. Р-5713, 8 од. зб., 1967–1974 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворено у 1964 р. як Миколаївське відділення Спілки архітекторів УРСР на загаль-

них зборах членів спілки, у 1972 р. перейменовано у Миколаївську організацію Спі-
лки архітекторів УРСР відповідно до постанови Секретаріату правління Спілки архі-
текторів СРСР від 3 листопада 1971 р. і наказу Спілки архітекторів УРСР від 29 тра-
вня 1972 р. № 41.  

Документи надійшли у 1984 р. 

 

Звіти про роботу, протоколи звітно-виборчих та загальних зборів, наказ 
Спілки архітекторів Української РСР щодо перейменування місцевих органі-
зацій Спілки архітекторів УРСР (1972). 

 

Миколаївське обласне відділення музичного товариства УРСР 

Николаевское областное отделение музыкального общества УССР 

Ф. Р-5555, 78 од. зб., 1966–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови 

Утворено у 1966 р. відповідно до постанови Миколаївського облвиконкому та об-

ласної Ради профспілок від 14 листопада 1966 р. № 799 “Про створення обласного 

відділення хорового товариства УРСР”, як обласне відділення хорового товариства 
УРСР. Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1968 р.  перейме-
новане в обласне відділення музично-хорового товариства УРСР, з 1976 р. на підста-
ві рішення Миколаївського облвиконкому від 2 вересня 1976 р. № 500 перейменова-
не у Миколаївське обласне відділення музичного товариства УРСР. 

Займалося пропагандою музичної культури та творчості. 
Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1988 р. 

  

Протоколи пленумів правління музично-хорового товариства. Протоколи 

засідань президії товариства. План роботи, творчі звіти, фінансові звіти, афі-
ши. Штатний розпис. Листування з Республіканським правлінням музично-

хорового товариства УРСР, обласним управлінням культури з питань масово-

го музичного виховання, популяризації хорових творів. 

 

Миколаївська обласна організація Спілки журналістів Української РСР 

Николаевская областная организация Союза журналистов Украинской ССР 

Ф. Р-5548, 80 од. зб., 1966–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено у 1957 р. за рішенням оргбюро Спілки журналістів УРСР. Очолювалось 

правлінням, яке обиралося на звітно-виборчих конференціях, оперативне керівницт-
во виконувало бюро. 
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Спілка – громадська організація, яка об’єднувала на добровільних засадах професій-

них журналістів. 

Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 1989 р. 

  

Стенограми звітно-виборчих конференцій, протоколи засідання бюро, про-

токоли зборів первинних міських і районних організацій, квартальні плани 

роботи, звіти про роботу організації, листування зі Спілкою журналістів СРСР 

та Спілкою журналістів УРСР щодо організації творчої роботи. Документи 

обласних конкурсів “Союз-50”, “Жнива-73”, “Жнива-75”, “Жнива-79”, “Об-

слуговувати зразково”, “Завжди на посту”, “Радянський характер”, “Людина 
та час” (1972–1973, 1975–1976, 1979).  

 

Миколаївська обласна організація Національної  
Спілки художників України 

Николаевская областная организация Национального  

Союза художников Украины 

Ф. Р-5617, 164 од. зб., 1970–1995 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївська організація Спілки художників Української РСР створена 27 жовтня 

1970 р. на підставі протоколу засідання Президії правління Спілки художників 

Української РСР від 21 жовтня 1970 р. № 39, з 1992 р. перейменована у Миколаївсь-

ку обласну організацію Національної Спілки художників України. 

Спілка – громадська організація, яка об’єднувала на добровільних засадах професій-

них художників. 

Займалася пропагандою образотворчого мистецтва, організовувала та проводила 
виставки художніх творів. 

Перше надходження документів – 1981 р., останнє – 2006 р. Очікується надходжен-

ня документів з 1996 р. від установи. 

 

Протоколи засідань правління, загальних зборів, звіти про роботу, листу-

вання зі Спілкою художників УРСР щодо організації та проведення виставок, 

персональних виставок, участі у союзних та республіканських виставках ху-

дожників області, проектування пам’ятників, списки робіт, направлених на 
виставки, каталоги та путівники по виставках, книги відгуків та пропозицій 

про роботу виставок. Документи про роботу секцій, молодіжного об’єднання 

(протоколи, плани, звіти). Звіт з господарсько-фінансової діяльності, штатні 
розписи, статутні документи.  

 

Миколаївська обласна організація Спілки письменників України 

Николаевская областная организация Союза писателей Украины 

Ф. Р-5736, 87 од. зб., 1974–1982 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1974 р. на підставі протоколу зборів письменників Миколаївської облас-
ті від 11 вересня 1974 р. № 1. Підпорядковувалась правлінню Спілки письменників 

України. 

Добровільна громадська організація, яка об’єднувала літераторів-професіоналів. 

Перше надходження документів – 1986 р., останнє – 1993 р. 
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Постанови секретаріату правління Спілки письменників України, протоко-

ли загальних зборів, засідань бюро, плани роботи, рецензії на рукописи опові-
дань, повістей, віршів, гуморесок, звіт з фінансово-господарської діяльності, 
штатні розписи і кошториси витрат, листування з правлінням Спілки письмен-

ників України та Бюро пропаганди художньої літератури. 

 

Миколаївська обласна організація Добровільного  

товариства любителів книги Української РСР 

Николаевская областная организация Добровольного общества  

любителей книги Украинской ССР 

Ф. Р-5825, 133 од. зб., 1974–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне відділення Добровільного товариства любителів книги Украї-
нської РСР створене 15 травня 1974 р. на підставі рішення ЦК КПУ від 19 грудня 

1973 р. і рішення установчої конференції від 15 травня 1974 р., згідно з рішенням 

ІІ з’їзду Всесоюзного товариства любителів книги з 1979 р. перейменовано у Мико-

лаївську обласну організацію Добровільного товариства любителів книги Українсь-

кої РСР. 

Займалося розповсюдженням книг серед широких мас населення, пропагувало гро-

мадсько-політичну, наукову, художню літературу. 

Перше надходження документів – 1990 р., останнє – 1995 р. 

  

Протокол установчої конференції, протоколи засідань президії, пленумів 

правління, лекційного бюро, плани роботи, листування з республіканським 

правлінням щодо лекційної роботи, проведення Всесоюзних читань, участі 
товариства у республіканському огляді “Живи, книго” (1979), підсумках Все-
союзного конкурсу “Громадсько-політичну книгу у маси” (1981), господарсь-

ко-фінансові звіти, статистичні звіти про чисельність працівників апарату, 

штатний розпис, документи профспілкового комітету.  

 

Миколаївська обласна організація ветеранів війни і праці 
Николаевская областная организация ветеранов войны и труда 

Ф. Р-5861, 22 од. зб., 1941–1990 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1987 р. відповідно до рішення Московської установчої конференції Все-
союзної організації ветеранів війни і праці та установчої конференції від 14 березня 

1987 р. у м. Миколаєві. Вищим органом управління є конференція, в період між кон-

ференціями всією діяльністю організації керує рада. 
Є громадською самодіяльною організацією. 

Займається роботою з молоддю, наставництвом, бере участь у боротьбі за мир та 
роззброєння.  

Документи надійшли у 1994 р. 

 

Стенограма установчої конференції, протоколи пленумів і засідання прези-

дії, довідки, інформації, доповідні записки про діяльність ради, плани заходів. 

Фотографії бійців 295 стрілецької дивізії, історія бойового шляху і журнал 
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бойових дій 247 стрілецького полку, нагородні листи, почесні грамоти, накази 

Верховного Головнокомандуючого, листи учасників боїв за визволення с. Бо-

гоявленська, статті і нариси про миколаївців – учасників Великої Вітчизняної 
війни, анкети-спогади учасників війни і реферати учнів шкіл м. Миколаєва 
про земляків – учасників війни. 

 

Миколаївська обласна організація Українського добровільного  

товариства тверезості і здоров’я 

Николаевская областная организация Украинского добровольного  

общества трезвости и здоровья 

Ф. Р-5862, 21 од. зб., 1985–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1985 р. відповідно до рішення Московської установчої конференції Все-
союзного добровільного товариства боротьби за тверезість від 25 вересня 1985 р. та 

Миколаївської обласної установчої конференції від 12 жовтня 1985 р. як Миколаїв-

ська обласна організація Всесоюзного добровільного товариства боротьби за твере-
зість, з листопада 1985 р. перейменована у Миколаївську обласну організацію Укра-
їнського добровільного товариства боротьби за тверезість, з грудня 1990 р. – у Ми-

колаївську обласну організацію Українського добровільного товариства тверезості і 
здоров’я. Вищий орган організації – обласна конференція, між конференціями – об-

ласна рада. Займалася пропагандою тверезого способу життя. 

Документи надійшли у 1994 р. 

  

Протокол установчої конференції, протоколи засідань правління, звіт про 

фінансово-господарську діяльність, штатні розписи, інформації, надіслані до 

Республіканської ради Українського добровільного товариства боротьби за 
тверезість. 

 

Миколаївська регіональна організація правозахисного руху 

“Вітчизняний форум” 

Николаевская региональная организация правозащитного  

движения “Отечественный форум” 

Ф. 5863, 4 од. зб., 1991–1993 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена 16 листопада 1991 р. відповідно до рішення установчої конференції. Ви-

щий орган організації – обласна конференція, між конференціями – координаційна 
рада. Організація громадсько-політичного правозахисного руху, об’єднувала на доб-

ровільних засадах громадян. 

Займалася підтримкою громадян, відстоюванням їх прав та свобод, забезпеченням 

правової захищеності підприємництва. 
Документи надійшли у 1994 р. 

 

Протокол установчої конференції, статут, програмні заяви, тези, звернен-

ня, протоколи засідання координаційної ради та звітних зборів. 
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Миколаївське обласне відділення Українського фонду культури 

Николаевское областное отделение Украинского фонда культуры 

Ф. Р-5866, 29 од. зб., 1987–1992 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відділення створено 14 листопада 1987 р. відповідно до рішення  установчої конфе-
ренції. 
Добровільна, благодійна, неполітична громадська організація, що об’єднує громадян 

на принципах рівноправності, незалежно від мови, національності, політичної і релі-
гійної приналежності. 
Головна мета: відродження, збагачення і розвиток української культури і культури 

національних меншин області. 
Документи надійшли у 1994 р. 

 

Установчі документи, протоколи засідання пленумів і президії правління, 

звіти про роботу та фінансово-господарську діяльність, статут та положення 

про відділення, акти дарування, друковані видання (рекламні плакати, програ-
ми, інформаційний вісник (1988–1990), інформації, довідки, надіслані Україн-

ському фонду культури, Миколаївському облвиконкому та держадміністрації.  
 

Миколаївський міський комітет захисту імені і справи Леніна  

Николаевский городской комитет защиты имени и дела Ленина 

Ф. Р-5889, 6 од. зб., 1991–1993 рр. Опис. Рос. мова. 

Організація створена 23 квітня 1991 р. відповідно до рішення установчих зборів. 

Добровільне об’єднання послідовників В. І. Леніна, його ідейно-теоретичної спад-

щини. Вищий орган комітету – конференція, в період між конференціями роботу 

координує президія комітету. 

Займався питаннями вивчення та розповсюдження ленінської ідейної та теоретичної 
спадщини, захистом імені Леніна від нападів і фальсифікації. 
Документи надійшли у 1996 р. 

 

Уставні та реєстраційні документи, протоколи зборів та засідань президії, 
звернення, заяви, відкриті листи, статті з газет на захист імені і справи Леніна, 
благодійні поштові перекази громадян і організацій (1992).  

 

Миколаївська обласна рада воїнів-інтернаціоналістів та запасу 

Николаевский областной совет воинов-интернационалистов и запаса 

Ф. Р-5898, 27 од. зб., 1989, 1991–1992, 1994, 1996–2004 рр.  

Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена 14 лютого 1989 р. на підставі рішення конференції воїнів-інтернаціоналіс-
тів Миколаївської області та Статуту воїнів-інтернаціоналістів України і входить до 

її складу. 

Займається питаннями соціального, правового захисту, надання допомоги в лікуван-

ні, моральної, матеріальної підтримки інвалідів, сім’ям загиблих, увіковічення імен і 
подвигів загиблих. 

Перше надходження документів – 1997 р., останнє – 2005 р. 
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Уставні і реєстраційні документи, документи щодо роботи Ради з реаліза-
ції обласної комплексної програми “Турбота”, про воїнах-інтернаціоналістів 

(відомості, анкетні дані, фотографії), засідання правління, кошторис, баланс. 
Звіти виконання кошторису, штатний розпис, листівки, плакати, буклети, ви-

дані обласною радою (1999-2004), плани роботи та звіти.  

 

Миколаївський обласний фонд милосердя і здоров’я 

Николаевский областной фонд милосердия и здоровья 

Ф. Р-5899, 26 од. зб., 1989–1996 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне відділення Радянського фонду милосердя і здоров’я створено 

у 1989 р. на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1988 р. № 1193 і 
установчих зборів. Відповідно до рішення засідання президії правління 14 лютого  

1992 р. реорганізовано у Миколаївський обласний фонд милосердя і здоров’я. Масо-

ва громадська організація. 

Займається наданням практичної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам 

похилого віку, інвалідам, самітнім хворим людям та іншим громадянам, які потребу-

ють турботи суспільства, проводить благодійні заходи на користь фонду (лотереї, 
аукціони, концерти).  

Документи надійшли у 1997 р. 

 

Уставні і реєстраційні документи, протоколи засідань президії, плани ро-

боти, інформації про роботу фонду, вирізки статей періодичних видань про 

роботу фонду (1989–1992), матеріали виступів на радіо і телебаченні, докуме-
нти по підготовці акцій “Тиждень милосердя”, “День людей похилого віку”, 

свята “Коляда” (звернення, сценарій, текст радіомарафону, 1991). 

 

Спілка молодіжних організацій Миколаївщини 

Союз молодежных организаций Николаевщины 

Ф.  5888, 21 од. зб., 1991–1997 рр. Опис. Рос. мова 

Утворена у жовтні 1991 р. Самостійна громадська організація, яка на добровільних 

засадах об’єднує молодих людей, незалежно від мови, політичної, національної та 
релігійної приналежності. Основна мета організації – сприяння самореалізації моло-

дої людини, забезпечення її соціального захисту. 

Перше надходження документів – 1997 р., останнє – 2001 р. 

 

Протокол установчої конференції, протоколи засідань обласної координа-
ційної ради та бюро ради, документи Спілки молоді Ленінського та Корабель-

ного районів м. Миколаєва.  
 

Товариство земляцтва “Дагестан”, м. Миколаїв 

Общество землячества “Дагестан”, г. Николаев 
Ф. 5892, 4 од. зб., 1991–1996 рр. Опис. Рос. мова. 

Організація утворена 2 листопада 1991 р. відповідно до рішення загальних зборів. 

Центральним органом є збори та правління. 
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Товариство “Дагестан” – добровільна організація. Основна мета організації – зміц-

нення дружби між народом Дагестану і мешканцями Миколаївської області, обмін 

культурними зв’язками, захист прав сімей дагестанців, які проживають на території 
Миколаївської області відповідно до Конституції і законодавства України. 

Документи надійшли у 1996 р. 

 

Установчі і реєстраційні документи (статут, свідоцтво), протоколи зборів, 

нарад правління, листування.  

 

Миколаївське обласне відділення дитячого фонду України 

Николаевское областное отделение детского фонда Украины 

Ф. Р-5874, 14 од. зб., 1988–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне відділення радянського дитячого фонду імені Леніна створе-
но 4 березня 1988 р. відповідно до рішення Московської установчої конференції 
радянського дитячого фонду імені В. І. Леніна від 14 жовтня 1987 р. та Миколаївсь-

кої обласної установчої конференції, у 1991 р. перейменоване у Миколаївське облас-
не відділення дитячого фонду України. 

Це масова громадська організація, мета якої – об’єднання зусиль трудових колекти-

вів, установ, громадських організацій, творчих спілок, громадян для зміцнення ролі 
сім’ї, проведення роботи по вихованню підростаючого покоління, надання всебічної 
допомоги дітям-сиротам, дітям, що лишилися без піклування рідних, дітям-

інвалідам. Вищий орган організації – обласна конференція, між конференціями – 

правління. 

Документи надійшли у 1994 р. 

 

Установчі документи, анкети делегатів установчої конференції, протоколи 

засідання президії, пленумів правління, звіт про фінансово-господарську дія-

льність, друковані видання (звернення, листівки, плакати).  

 

Миколаївський обласний координаційний  

виробничо-комерційний центр Українсько-німецького фонду 

Николаевский областной координационный  

производственно-коммерческий центр Украинско-немецкого фонда 

 Ф. 5903, 12 од. зб., 1992–1997 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1992 р. відповідно до наказу генерального директора Українсько-

німецького фонду від 21 жовтня 1992 р. № 19. Центр займався реалізацією програми 

Українсько-німецького фонду і державних програм, пов’язаних з поверненням нім-

ців у місця проживання у Миколаївській області. Ліквідований дорученням Кабінету 

Міністрів України від 21 січня 1997 р. № 26287/2 і розпорядженням голови Микола-
ївської облдержадміністрації від 28 лютого 1997 р. № 95-р. 

Документи надійшли у 1998 р. 

 

Реєстраційні і установчі документи, звіти про фінансово-господарську дія-

льність, накази директора, штатні розписи, відомості нарахування заробітної 
плати, документи по ліквідації центру (план роботи, склад групи, рішення лік-

відаційної комісії, ліквідаційний баланс).  
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Науково-дослідний центр народознавчих проблем  

Українсько-німецького фонду, м. Миколаїв 

Научно-исследовательский центр народоведческих проблем  

Украинско-немецкого фонда, г. Николаев 
Ф. 5909, 5 од. зб., 1993–1997 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 1 вересня 1993 р. при Українсько-німецькому фонді за участі Інституту 

національних відносин і політології АН України і Миколаївського державного педа-
гогічного інституту. 

Мета: фундаментальне вивчення історії появи і подальшої життєдіяльності німців у 

багатьох регіонах України на різних історичних етапах, дослідження перших підсу-

мків переселення депортованого німецького населення з різних країн СНД на тери-

торію суверенної України, підготовка матеріалу для публікації книги “Духовне жит-
тя і побут німців України”. Ліквідований 4 грудня 1997 р. 

Документи надійшли у 1998 р. 

 

Реєстраційні документи, документи науково-дослідної роботи центру 

(статті, інформації, план), листування з Українським науково-дослідним ін-

ститутом національних відносин і політології АН України, українсько-

німецьким фондом з питань творчого співробітництва. 
  

Миколаївська крайова організація  

Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка 

Николаевская краевая организация  

Всеукраинского общества “Просвіта” им. Т. Г. Шевченко 

Ф. Р-5913, 9 од. зб., 1989–1997 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка створено у 

1989 р., 12 грудня 1992 р. перейменовано у Миколаївську обласну організацію Все-
українського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, з 21 червня 1993 р. – Мико-

лаївська крайова організація Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шев-

ченка, діяльність якої поширюється на території області. 
Добровільна громадська просвітницька організація. Мета товариства – утвердження 

української мови як єдиної державної мови на всіх ділянках суспільного життя, на-
ціонально-державне відродження і розвиток української мови і культури, духовнос-
ті, моралі, формування національної і державної свідомості українців, почуття украї-
нського патріотизму, поширення знань серед населення України. 

Документи надійшли у 1998 р. 

 

Свідоцтво про реєстрацію, протоколи конференцій, засідань, плани робо-

ти, статті, звернення, публікації, виступи про діяльність організації, листуван-

ня з питань впровадження української мови і культури, поширення знань се-
ред населення України, списки членів крайової організації та її правління. 

 

Миколаївський відділ Союзу Українок 

Николаевский отдел Союза Украинок 

Ф. 6078, 7 од. зб., 1992–1996 рр. Опис. Укр. мова. 

Утворений у 1993 р. відповідно до рішення загальних зборів від 18 лютого 1993 р. 

Добровільна громадсько-просвітницька позапартійна і позаконфесійна організація. 

Метою є відродження демократичного жіночого руху, спрямування творчих сил 
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українського жіноцтва на відродження та утвердження в суспільстві історичних свя-

тинь, ідеалів та духовної культури українського народу, виховання нової генерації 
української молоді, здатної будувати правову демократичну державу. 

Надходження документів у 2005 р. 

 

Статут, протоколи зборів, плани і звіти про роботу, документи про благо-

дійну діяльність (акти, списки, листи, звіти), листування, газетні публікації.  
 

Асоціації  
Ассоциации 

4 фонди, 29 од. зб., 1988–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Асоціація фермерів (селянських господарств) Миколаївської області, ф. Р-5867, 7 од. зб., 

1991–1993 рр. 

Миколаївська обласна екологічна асоціація “Зелений світ”, ф. Р-6077, 14 од. зб., 1988–

1990 рр. 

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація, ф. 5890, 5 од. зб., 1991–1992, 1996 рр. 

Миколаївська обласна громадська асоціація “Альянс-Франсез”, ф. 5891, 3 од. зб., 1994–

1995 рр. 

 

Асоціація фермерів (селянських господарств) Миколаївської області створена у 

1991 р. згідно з рішенням установчої конференції від 13 квітня 1991 р. Громадська 
організація селян. Мета: сприяння комплексному рішенню проблем діяльності і роз-
витку селянського господарства. Вищий орган Асоціації – конференція, яка обирає 
раду Асоціації. 
Миколаївська обласна екологічна асоціація “Зелений світ” створена у 1988 р. при 

Миколаївській організації Спілки письменників України і Миколаївському відділенні 
Українського фонду культури відповідно до рішення установчих зборів від 22 верес-
ня 1988 р. Самоврядувальний орган громадськості. Метою асоціації є розширення 

безпосередньої участі різних груп населення в охороні навколишнього середовища 
Миколаївської області, вивчення, узагальнення, відстоювання громадської думки 

стосовно екології великих будівництв і підприємств перед міністерствами і відом-

ствами. 

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація створена у 1990 р. відповідно до рішен-

ня установчих зборів від 30 листопада 1991 р. Мета: відновлення ролі бібліотечної 
справи в житті суспільства, сприяння національно-культурному відродженню наро-

ду України. 

Миколаївська обласна громадська асоціація “Альянс-Франсез” створена у 1994 р. 

відповідно до рішення загальних зборів від 15 січня 1994 р. Центральними органами 

є збори асоціації і адміністративна рада. Добровільне громадське незалежне об’єд-

нання. Метою асоціації є сприяння розповсюдженню та вивченню французької мови 

і культури в Миколаївській області, взаємозбагачення мовних і культурних зв’язків 

між зацікавленими громадянами України і Франції. 
Перше надходження документів – 1994 р., останнє –  2005 р. 

  

Установчі та організаційні документи (протоколи установчих зборів, про-

грами, статути, списки членів організації). Документи про розвиток фермерсь-

ких (селянських) господарств Миколаївської області, звернення, пропозиції по 

розвитку фермерства на Миколаївщині. Тексти доповідей, виступів на телеба-
ченні, інформаційні бюлетені, відкриті листи і листи трудящих, висновки гро-
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мадської екологічної експертизи і звіти екологічної експедиції, листівки, пла-
кати, буклети, видані обласною екологічною асоціацією (1988–1990), вирізки 

статей із газет, листування з органами влади і науковими установами щодо 

екологічної ситуації на Миколаївщині у зв’язку з розвитком Південноукраїн-

ського енергетичного комплексу та інше. Протоколи загальних зборів членів 

бібліотечної асоціації, план роботи на 1996 р.  

 

Політичні партії 
Политические партии 

4 фонди, 22 од. зб., 1991–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський міський партійний клуб Партії Зелених України, ф. Р-5887, 8 од. 

зб., 1991–1994 рр. 

Миколаївська обласна організація Комуністичної партії України (КПУ), ф. 6073, 

6 од. зб., 1993–1994 рр. 

Миколаївська регіональна організація Громадянського Конгресу України, 

ф. 5864, 4 од. зб., 1992–1994 рр. 

Миколаївська обласна організація Конгресу Українських Націоналістів, ф. 5865, 

4 од. зб., 1992–1993 рр. 

 

Миколаївський міський партійний клуб Партії Зелених України створений у 1991 р. 

відповідно до рішення установчих зборів від 13 червня 1991 р. Це політичний союз, 
основна мета якого створення умов для становлення незалежності Української дер-

жави шляхом сприяння перебудуванню економіці, впровадження в життя державних 

програм екологічної освіти, виховання і природокористування. 

Миколаївська обласна організація Комуністичної партії України (КПУ) створена 6 

листопада 1993 р. Це політична партія, яка об’єднує на добровільних засадах грома-
дян – прихильників комуністичної ідеї, вважає себе наступницею ідей і традицій 

Комуністичної партії України. Партія виступає за утвердження в суспільстві гумані-
стичних, колективістських засад, верховенства закону. Комуністична партія України 

є юридичною особою, має свій статут, програму. 

Миколаївська обласна організація партії Громадянського Конгресу України створе-
на 26 жовтня 1992 р. відповідно до рішення ІІ Громадянського Конгресу України 

(м. Донецьк) та установчої конференції. Політична партія, мета якої – консолідація 

демократичних сил для будівництва в Україні громадянського суспільства, віднов-

лення зруйнованих внаслідок розпаду СРСР економічних, культурних, інформацій-

них та інших зв’язків між республіками колишнього СРСР. 

Миколаївська обласна організація Конгресу Українських Націоналістів створена 
29 жовтня 1992 р. відповідно до рішення Установчого з’їзду Конгресу Українських 

Націоналістів, який проходив 17–18 жовтня 1992 р. в м. Києві, та установчої конфе-
ренції. Миколаївська обласна організація Конгресу Українських Націоналістів – доб-

ровільне політичне об’єднання громадян України. Головна мета Конгресу: боротися 

за побудову Української самостійної соборної держави, за зміцнення і розбудову її та 
створення передумов для всебічного розвитку всіх творчих сил української нації. 
Перше надходження документів – 1994 р., останнє – 2005 р. 

 

Статутні і реєстраційні документи, протоколи конференцій, пленумів, засі-
дань президії, координаційної ради, протоколи зборів членів клубу, звіт про 

роботу, документи по прийому в члени партії, друковані видання (газети, лис-
тівки, звернення, заяви, тексти виступів).  
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ВИБОРИ ,  РЕФЕРЕНДУМИ  

Виборчі комісії по виборах до Верховних Рад СРСР,  

УРСР та місцевих Рад по Миколаївській області 
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР,  

УССР и местные советы по Николаевской области 

3 фонди, 4135 од. зб., 1940–1971, 1974–1975, 1979–1980, 1984–1985, 1990 рр. 

Описи. Укр., рос. мови. 

Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Миколаївській області, 
ф. Р-1351, 408 од. зб., 1945–1966, 1970, 1974, 1979, 1984 рр.  

Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР по Миколаївській області, 
ф. Р-1380, 369 од. зб., 1946–1948, 1951, 1955, 1958–1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1980, 

1985, 1990 рр. 

Виборчі комісії по виборах до місцевих Рад депутатів трудящих по Миколаївсь-

кій області, ф. Р-1918, 3356 од. зб., 1940–1969 рр. 

 

Створювались згідно з постановами Президії Верховної Ради СРСР та Президії Вер-

ховної Ради УРСР в період проведення виборів. Після закінчення виборів і підра-
хунку голосів діяльність комісій припинялась. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1998 р. 

 

Протоколи засідань виборчих комісій, списки членів окружних і дільнич-

них виборчих комісій, списки виборчих дільниць, інформації Центральній ви-

борчій комісії про хід підготовки виборів до Верховної Ради СРСР, протоколи 

голосування і реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР, прото-

коли голосування дільничних та окружних виборчих комісій, довідки про хід 

підготовки до виборів, протоколи загальних зборів трудящих з висування кан-

дидатів до складу дільничних виборчих комісій, у депутати Верховної Ради 

СРСР. Протоколи голосування дільничних виборчих комісій по виборах до 

Верховної Ради УРСР, рішення виконавчого комітету Миколаївської обласної 
Ради депутатів трудящих та інші документи про затвердження складу окруж-

них виборчих комісій по виборах до Верховної Ради УРСР, протоколи загаль-

них зборів виборців з висування кандидатів у депутати Верховної Ради УРСР, 

списки агітаторів по сільських Радах, листування з Президією Верховної Ради 

по організації виборів до Верховної Ради УРСР. Протоколи голосування діль-

ничних виборчих комісій по виборах до місцевих Рад, протоколи окружних 

виборчих комісій по реєстрації кандидатів у депутати місцевих Рад.  

 

Рахункові комісії по виборах у народні судді по Миколаївській області 
Счетные комиссии по выборам в народные судьи по Николаевской области 

Ф. Р-1919, 228 од. зб., 1947–1967 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Рахункові комісії по виборах у народні судді створювались перед кожними вибора-
ми (за два місяці до дня виборів). Після закінчення виборів і підрахунку голосів дія-

льність комісій припинялась.  

Перше надходження документів – 1954 р., останнє – 1974 р. 
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Протоколи голосування окружних, дільничних виборчих комісій та по ви-

борчих пунктах, списки народних засідателів, обраних до народного суду, ста-
тистичні звіти по складу обраних народних суддів, протоколи загальних збо-

рів з висування кандидатів у народні судді та народні засідателі по населених 

пунктах Миколаївської області.  
 

Миколаївська обласна комісія Всеукраїнського референдуму  

за народною ініціативою 

Николаевская областная комиссия Всеукраинского референдума  

по народной инициативе 

Ф. 5965, 3 од. зб., 2000 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 2000 р. на підставі законів України про референдуми, виборчі комісії та 
наказу Президента України від 15 січня 2000 р. “Про проголошення Всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою”. Всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою проведений 16 квітня 2000 р. 

Документи надійшли на зберігання у 2000 р. 

 

Протоколи засідання постійної комісії, протоколи обласної, міських, ра-
йонних комісій по результатах підрахунків голосів, відомості на видачу заро-

бітної плати членам комісії. 

ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ  

Миколаївське окружне відділення видавництва “Комуніст” 

Николаевское окружное отделение издательства “Коммунист” 

Ф. Р-32, 17 од. зб., 1924–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворено 11 квітня 1924 р. Ліквідовано 10 квітня 1927 р. 

Займалося видавничою діяльністю і розповсюдженням газет. 
 

Накази з особового складу, договори господарські і трудові,  телеграми 

про видавничу діяльність,  листування про видавничу діяльність і розповсю-

дження газет з фінансових питань; документи з особового складу (заяви, дові-
дки, посвідчення); виконавчі листи. 

 

Миколаївська філія об’єднання державних видавництв України 

“Укркнигоцентр” 

Николаевский филиал объединения государственных издательств  
Украины “Укркнигоцентр” 

Ф. Р-1159, 3 од. зб., 1932 р. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932 року. Займалося 

видавничою діяльністю. 
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Накази про роботу і товарообіг кіосків, про виконання торгфінплану; про-

токоли управління, місячні торгфінплани. 

 

Миколаївське обласне управління у справах охорони державних  

таємниць у пресі та інших засобах масової інформації 
Николаевское областное управление по делам охраны государственных 

тайн в прессе и других средствах массовой информации 

Ф. Р-3161, 268 од. зб., 1944–1994 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Організоване в 1937 р. як Управління у справах літератури і видавництв. Припиняло 

діяльність під час нацистської окупації області в 1941–1944 рр. У 1954 р. переймено-

ване в Управління по охороні воєнних і державних таємниць у пресі, у 1966 р. – в 

Управління по охороні держаних таємниць у пресі. На підставі наказу начальника 
управління від 29 грудня 1991 р. № 3 управління перетворене в Миколаївське облас-
не управління в справах охорони державних таємниць у пресі та інших засобах ма-
сової інформації. Підпорядковувалось Головному управлінню по охороні державних 

таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР, з жовтня 1991 р. – Головному управлін-

ню по охороні державних таємниць у пресі  та інших засобах масової інформації при 

Раді Міністрів УРСР, з листопада 1992 р. – Державному комітету у справах преси та 
інформації. Одночасно перебувало у віданні Миколаївського облвиконкому, з квітня 

1992 р. – Миколаївській облдержадміністрації. 
Здійснювало контроль друкованих матеріалів, які призначались для масового розпо-

всюдження, матеріалів радіо- і телебачення, музеїв і виставок, книжкових фондів 

магазинів і бібліотек, з метою попередження розголошення відомостей, що склада-
ють державну таємницю. 

Перше надходження документів – 17 лютого 1972 р., останнє – 16 січня 2001 р. 

 

Накази начальника управління. Листування з партійними, радянськими та 
профспілковими органами. Звіти з фінансово-господарської діяльності, кош-

ториси витрат, штатні розписи. Довідки, інформаційні листи. 

  

Управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 
Управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

Ф. Р-3016, 590 од. зб., 1944–1953, 1964–1987 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Управління поліграфії і видавництв утворено у 1944 р. на підставі  постанови Рад-

наркому УРСР від 4 листопада 1943 р. № 437 та постанови Миколаївського облви-

конкому від 20 грудня 1944 р. № 714. На підставі рішення Миколаївського облви-

конкому від 28 травня 1949 р. № 281 реорганізовано в Управління у справах полігра-
фічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі. Згідно з рішенням Микола-
ївського облвиконкому від 9 червня 1953 р. № 903-а управління увійшло в структу-

ру Миколаївського обласного управління культури та припинило свою діяльність як 

юридична особа. 
На підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 27 квітня 1964 р. № 171 

створено Управління по пресі з функціями ліквідованого Миколаївського обласного 

видавництва. На підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 22 вересня 

1972 р. № 6/5 перейменовано у Миколаївське обласне управління у справах видав-

ництв, поліграфії та книжкової торгівлі. 



264 

Державний архів Миколаївської області 

Перебував у віданні Управління у справах поліграфії і поліграфії  при Раді Міністрів 

УРСР, з 1950 р. – Головному Управлінню у справах поліграфічної промисловості, 
видавництв і книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР,  з 1964 р. – Державному 

Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, з 1972 р. – Державному Комітету у 

справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР. Од-

ночасно підпорядковувався Миколаївському облвиконкому. 

Здійснював керівництво газетно-видавничою справою і підприємствами поліграфіч-

ної промисловості та координацію роботи книготоргових організацій. 

Перше надходження документів – 20 вересня 1971 р., останнє – 11 квітня 1995 р. 

 

Накази Управління в справах поліграфії і видавництв при Раді Міністрів 

УРСР, Державного Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Державному 

Комітету у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі при Раді Мі-
ністрів УРСР, рішення Миколаївського облвиконкому стосовно основної дія-

льності управління. Протоколи засідань ради управління. Техпромфінплани, 

зведені фінансові плани редакція. Зведені звіти з фінансово-господарської дія-

льності поліграфічної промисловості області, звіти з фінансово-господарської 
діяльності управління. Штатні розписи, документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське обласне газетне видавництво   

Николаевское областное газетное издательство   

Ф. Р-3019, 61 од. зб., 1944–1955 рр. Описи. Рос., укр. мови 

Миколаївське обласне видавництво “Південна правда” утворене в квітні 1944 р. На 

підставі “Положення про видавництва”, затвердженого Управлінням у справах полі-
графії і видавництв при Раді Міністрів УРСР, з 28 листопада 1948 р.  перейменовано 

у Миколаївське обласне газетне видавництво. 

Перебувало у підпорядкуванні Управління у справах поліграфії і видавництв при 

Миколаївському облвиконкомі, з 3 липня 1953 р., на підставі рішення Миколаївсь-

кого облвиконкому від 9 липня 1953 р. № 903-а “Про затвердження структури і шта-
тів Управління культури при Миколаївському облвиконкомі” – Миколаївського об-

ласного управління культури. 

На підставі наказу по Миколаївському обласному управлінню культури від 11 січня 

1955 р. № 4 “Про об’єднання обласного газетного видавництва і відділу видавництв 

і поліграфічної промисловості обласного управління культури в одну госпрозрахун-

кову організацію “Облвидавництво” видавництво припинило свою діяльність. 

Забезпечувало випуск обласних газет “Південна правда” і “Южная правда” (з 1945 р. – 

“Бугская заря”) та журналу “Блокнот агітатора”. 

Перше надходження документів – 20 вересня 1971 р. 

 

Постанови Миколаївського облвиконкому, які стосуються діяльності вида-
вництва. Накази по видавництву з адміністративно-господарських питань і з 
особового складу, протоколи загальних зборів працівників видавництва. Звіти 

з основної і фінансово-господарської діяльності, відомості про випуск літера-
тури і видань до виборів у місцеві Ради, кошториси витрат і штатні розписи, 

листування з “Укрполіграфвидавом” про якість випуску періодичних видань. 



265 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Миколаївське обласне видавництво  

Николаевское областное издательство 

Ф. Р-3017, 179 од. зб., 1955–1964 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївське обласне видавництво створене 24 січня 1955 р. відповідно до наказу 

Миколаївського обласного управління культури від 11 січня 1955 р. № 4. Перебува-
ло у підпорядкуванні Миколаївського обласного управління культури і Головного 

управління видавництв і поліграфічної промисловості Міністерства культури УРСР. 

До його функцій входило управління організаційно-господарською, виробничо-тех-

нічною, плановою і фінансово-економічною діяльністю всіх обласних і районних 

редакцій та типографій. 

Миколаївське обласне видавництво ліквідоване згідно з рішенням Миколаївського 

облвиконкому  від 27 квітня 1964 р. № 171 з передачею функцій Управлінню по пре-
сі при Миколаївському облвиконкомі. 
Перше надходження документів – 20 вересня 1971 р. 

 

Накази Міністерства культури УРСР щодо діяльності Миколаївського об-

ласного видавництва. Накази по Миколаївському обласному видавництву з 
адміністративно-господарських питань і  з особового складу. Промфінплани, 

звіти з фінансово-господарської діяльності. Інформації Головного видавницт-
ва УРСР про випуск багатотиражних газет, штатні розписи. Документи про 

організацію міжрайонних типографій. Кошториси витрат і штатні розписи. 

Листування з Головним управлінням видавництвом і поліграфічної промисло-

вості УРСР про підвищення якості друкованих видань, випуск обласних газет 
та ін. Звіти з фінансово-господарської діяльність підвідомчих редакцій і типо-

графій. 

 

Редакція газети “Південна правда” 

Редакция газеты “Південна правда” 

Ф. Р-4415, 224 од. зб., 1944–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови 

На підставі рішення загальноміської конференції РСДРП(б) 11 жовтня 1917 р. в Ми-

колаєві вийшов перший номер газети під назвою “Пролетарское знамя” – орган Ми-

колаївського комітету більшовиків. Випуск газети припинений в кінці 1917 р. в зв’я-

зку з перетворенням Одеської газети “Голос пролетария” в губернський більшовиць-

кий друкований орган, який обслуговував Миколаїв, Херсон та інші міста Херсонсь-

кої губернії. 
У лютому 1918 р. в Миколаєві почала видаватися газета “Власть труда”. З 24 берез-
ня 1919 р. стала виходити газета “Известия Николаевского Совета рабочих депута-
тов”, яка, починаючи з 40-го номера, стала називатись “Известия Николаевского 

Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и Красного флота депутатов”, з  
лютого 1920 р. – “Известия Николаевского губернского революционного комитета”. 

З 5 вересня 1920 р. газета стала органом губвиконкому і губкома партії і іменувалась 

“Известия Николаевского губисполкома и губкома КП(б)У”. З 1 січня 1921 р. газета 
стала виходити під назвою “Красный Николаев”. З 17 вересня 1930 р. газета вийшла 
під новою назвою “Шлях індустріалізації”. Зі створенням Миколаївської області 
газета стала обласною і з 23 жовтня 1937 р. називалася “Більшовицький шлях”. В 
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зв’язку з нацистською окупацією міста Миколаєва з серпня 1941 р. газета не вида-
ється. З 1 квітня 1944 р. виходить під новою назвою “Південна правда” – орган Ми-

колаївського обкому і міськкому КП України, обласної і міської Рад депутатів тру-

дящих. 15 грудня 1959 р. газету “Бузькая зоря” ліквідовано та об’єднано з газетою  

“Південна правда”.  

Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 жовтня 1967 р. обласна газета 
“Південна правда” нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора. 
Перше надходження документів – 22 травня 1975 р., останнє – 11 листопада 1996 р. 

 

Рішення і постанови Миколаївського обкому КПУ, облвиконкому. Накази 

редакції газети “Південна правда”. Протоколи виробничих нарад; протоколи 

засідань редколегії. Плани роботи, з праці. Звіти з фінансово-господарської 
діяльності, статистичні звіти, кошториси. Листування, скарги трудящих стосо-

вно роботи установ, організацій і підприємств області. Відгуки на опублікова-
ні в газеті матеріали. Документи профспілкового комітети. 

 

Редакція газети “Ленінське плем’я” 

Редакция газеты “Ленінське плем’я”  

Ф. П-5325, 147 од. зб., 1967–1987 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1967–1987 рр. 

Перше надходження документів – 18 листопада 1973 р., останнє – 15 липня 1995 р. 

 

Протоколи партійних зборів первинної парторганізації редакції; накази по 

редакції. Річні звіти про роботу редакції. Відомості про нарахування заробіт-
ної плати. Книги реєстрації листів. 

 

Редакції районних газет 

Редакции районных газет 

20 фондів. 1002 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови 

“Прапор  комунізму” органу Лисогірського райкому КП(б)У і районної Ради депута-
тів трудящих, ф. Р-5185, 26 од. зб., 1944–1958 рр. 

“Вперед” органу Новобузького райкому КПУ і районної Ради депутатів трудящих,  

ф. Р-5744, 88 од. зб., 1944–1974 рр. 

“Колгоспний  шлях” органу Володимирівського районного комітету КП(б) України і 
районної Ради депутатів трудящих, ф. Р-4961, 15 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Чорноморська  Зірка” органу Очаківського районного комітету КПУ і районної 
Ради депутатів трудящих, ф. Р-5471, 56 од. зб., 1944–1954, 1965–1974 рр. 

“Народна  трибуна”,  органу Березнегуватського райкому КПУ і районної Ради депу-

татів трудящих ф. Р-5577, 25 од. зб., 1945–1953, 1965–1966 рр. 

“Ленінська  правда” органу Березанського районного комітету КП(б) України і ра-
йонної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5245, 44 од. зб., 1944., 1946–1959, 1967–1972 рр. 

“Заповіти  Леніна” органу Кривоозерського районного комітету КП України і район-

ної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5303, 64 од. зб., 1965–1975 рр. 
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“Нове  життя” органу Арбузинського районного комітету Комуністичної партії Украї-
ни і районної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5558, 11 од. зб., 1967–1970 рр. 

“Шляхом  Леніна” органу Баштанського районного комітету КП України і районної 
Ради депутатів трудящих, ф. Р-4927, 76 од. зб., 1948–1977 рр. 

“Маяк” органу Миколаївського районного комітету КП України і районної Ради депу-

татів трудящих, ф. Р-5667, 46 од. зб., 1951–1975 рр. 

“Ленінський  промінь” органу Новоодеського районного комітету КП України і рай-

онної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5493, 41 од. зб., 1944–1970 рр. 

“Прибузький  комунар” органу Первомайського міського та районного комітетів КП 

України і міської та районної Рад депутатів трудящих, ф. Р-4067, 106 од. зб., 1945–

1974 рр. 

“Радянська  правда” органу Вознесенського районного комітету КП України і район-

ної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5588, 34 од. зб., 1944, 1953–1970 рр. 

“Будівник  комунізму” органу Єланецького районного комітету КП України і район-

ної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5173, 55 од. зб., 1946–1959, 1965–1974 рр. 

“Комуніст” органу Мостівського районного комітету КП України і районної Ради де-
путатів трудящих, ф. Р-5072, 33 од. зб., 1946–1959 рр. 

“Зоря” органу Веселинівського районного комітету КП України і районної Ради депу-

татів трудящих, ф. Р-5420, 49 од. зб., 1945–1972 рр. 

“Перемога” органу Братського районного комітету КП України і виконавчого коміте-
ту районної Ради депутатів трудящих, ф. Р-4522, 118 од. зб., 1946–1970 рр. 

“Трибуна  хлібороба” органу Доманівського районного комітету КП України і вико-

навчого комітету Доманівської районної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5380, 52 од. зб., 

1946–1972 рр. 

“Червоний  прапор” органу Казанківського районного комітету КП України і район-

ної Ради депутатів трудящих, ф. Р-5505, 21 од. зб., 1961–1962, 1965–1969 рр. 

“Шляхом  комунізму” органу Врадіївського районного комітету КП України і район-

ної Ради депутатів трудящих, ф. Р-4968, 41 од. зб., 1944–1953, 1956–1961, 1967–1970 рр. 

 

Редакція Благодатнівської районної газети “Більшовицька правда” відновила діяль-

ність у квітні 1944 р. У 1945 р., у зв’язку з переходом районного центра в с. Лиса 
Гора, районна редакція перейменована в Лисогірську районну редакцію газети 

“Більшовицька правда”. У 1952 р. Лисогірська районна редакція газети “Більшо-

вицька правда” перейменована в редакцію газети “Прапор комунізму”. У січні 1959 р. 

редакція припинила свою діяльність у зв’язку з ліквідацією Лисогірського району. 

Редакція Новобузької районної газети “За колективізацію” органа Новобузького ра-
йонного комітету КП України і районної Ради депутатів трудящих відновила діяль-

ність у березні 1944 р. На підставі рішення бюро Миколаївського обкому КП(б)У від 

12 вересня 1948 р. № 242 та наказу редактора від 30 жовтня 1948 р. № 14  перейме-
новано в газету “Новобузька правда”. На підставі рішення Миколаївського обкому 

КП(б)У від 4 червня 1962 р. № 191 перейменовано в газету  “Вперед”. 

Редакція Володимирівської районної газети “Колгоспний шлях” відновила діяль-

ність в березні 1944 р. Припинила діяльність у 1950 р. з ліквідацією Володимирівсь-

кого району. 

Редакція Очаківської районної газети розпочала діяльність у 1919 р. під назвою 

“Известия Очаковского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов”. У 1920 р. видавалась газета “Красный Очаков” – орган видання штабу морсь-

кої фортеці “Очаків”, потім – орган політичного секретаріату морської фортеці 
“Очаків”, у 1921 р. “Красный Очаков” – видання Очаківського районного відділу 

РАТАУ. У жовтні-листопаді 1921 р. газета видається як орган Очаківстького викон-



268 

Державний архів Миколаївської області 

кому і парткому. У 1929 р. перейменовано в газету “Колективіст Очаківщини”. Тим-

часово припиняла діяльність під час нацистської окупації області. У січні 1960 р. 

перейменовано в газету “Чорноморська Зірка”. У зв’язку з укрупненням районів у 

1962 р. Очаківська районна редакція газети “Чорноморська Зірка” ліквідована, газе-
та стала видаватися як орган Миколаївської районної Ради депутатів трудящих. У 

квітні 1965 р. після розукрупнення районів редакція Очаківської районної газети 

поновила діяльність. 

Редакція Березнегуватської районної газети “За більшовицькі колгоспи” заснована           
4 січня 1935 р. У червні 1938 р.  перейменована в редакцію газети “Комунар”, 1 січ-

ня 1957 р. – “Колгоспна правда”, у 1965 р. – “Народна трибуна” . 

Редакція Тилігуло-Березанської районної газети “Ленінська правда” відновила дія-

льність після звільнення району від нацистської окупації в квітні 1944 р.  

На підставі постанови ЦК КП(б) України від 16 березня 1965 р. редакція Кривоозер-

ської районної газети “Ленінським шляхом” перейменована в редакцію газети 

“Заповіти Леніна”.  

Редакція Арбузинської районної газети “Нове життя” розпочала свою діяльність у 

березні 1944 р. після вигнання з території Миколаївської області нацистських оку-

пантів. У січні 1962 р. у зв’язку з ліквідацією району редакція була ліквідована. 
У лютому 1967 р. знову створений Арбузинський район і редакція газети поновила 
діяльність. 

Редакція Баштанської районної газети “Під прапором Леніна” розпочала свою діяль-

ність у березні 1944 р. після звільнення Миколаївської області від нацистських оку-

пантів. На підставі рішення бюро Миколаївського обласного комітету КП України 

газета “Під прапором Леніна” перейменована в газету “Шляхом Леніна”. Видавалась 

як орган міжрайонної газети Миколаївського обкому КП України і Миколаївської 
обласної Ради депутатів трудящих. Починаючи з січня 1965 р. газета “Шляхом Лені-
на” – орган Баштанського райкому КП України і виконкому районної Ради депутатів 

трудящих. 

Редакція Миколаївської районної газети “Прибузька правда” розпочала свою діяль-

ність в липні 1933 р. На період нацистської окупації редакція припиняла діяльність, 

поновився випуск друкованого видання тільки у квітні 1944 р. На підставі постанови 

Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1962 р. Варварівський район був перейменова-
ний в Миколаївський і редакція стала органом Миколаївського районного комітету 

КП України і районної Ради депутатів трудящих. У цьому ж році редакція газети 

“Прибузька правда” перейменована в редакцію міжрайонної газети “Чорноморська 
зірка”, у 1965 р. – в редакцію газети “Маяк”.  

Редакція Новоодеської районної газети “Прибузький колгоспник” відновила діяль-

ність у квітні 1944 р. після визволення Миколаївської області від нацистської окупа-
ції. Ліквідована на підставі наказу Миколаївського облвидату від 7 червня 1962 р. 

№ 68 з передачею функцій редакції газети “Чорноморська Зірка” (смт Варварівка). 
Відновила діяльність у березні 1963 р. як редакція газети “Ленінський промінь”. 

Редакція Первомайської районної газети “Прибузький комунар” відновила діяль-

ність у січні 1945 р.  

Редакція Вознесенської районної газети “Радянська правда” почала функціонувати 

після вигнання з Миколаївщини нацистських окупантів у березні 1944 р.  

Редакція Єланецької районної газети “Сталінська трибуна” розпочала діяльність у 

березні 1944 р. після звільнення території Миколаївщини від нацистів. У 1956 р. 

перейменована  в редакцію газети “Вперед”. На підставі Указу Президії Верховної 
Ради Української РСР від 30 грудня 1962 р. “Про укрупнення сільських районів Ук-

раїнської РСР” і ліквідацією Єланецького району редакція газети “Вперед” ліквідо-
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вана. Відновила діяльність у 1965 р. з утворенням Єланецького району як редакція 

районної газети “Будівник комунізму”. 

Редакція Мостівської районної газети “Сталінський прапор” розпочала діяльність у           

1944 р. згідно. У 1957 р. перейменована в редакцію газети “Комуніст”. На підставі 
наказу Миколаївського обласного видавництва від 29 лютого 1959 р. № 13 редакція 

газети “Комуніст” припинила існування з ліквідацією району. 

Редакція Веселинівської районної газети “Сталінський шлях” почала свою діяль-

ність на підставі постанови Миколаївського обласного комітету КП (б) України від 1 

квітня 1945 р. У 1957 р. перейменована в редакцію газети “Зоря”. У 1963 р. в зв’язку 

з укрупненням сільських районів і ліквідацією Веселинівського району редакція 

газети “Зоря” була ліквідована. Відновила діяльність у 1965 р. зі створенням району. 

Редакція Братської районної газети “Степовий колгоспник” розпочала свою діяль-

ність згідно з наказом по редакції від 1 квітня 1944 р. № 1. У серпні 1958 р. перейме-
нована в редакцію газети “Перемога”. 

Редакція Доманівської районної газети “Ударник степу” відновила діяльність у 

1944 р. У 1956 р. перейменовано у редакцію газети “Радянська правда”. На підставі 
наказу Миколаївського облвидату від 7 липня 1962 р. об’єдналась з редакцією Воз-
несенської районної газети та припинила діяльність. Відновила діяльність у березні 
1963 р. як редакціяя газети “Трибуна хлібороба”. 

Редакція Казанківської районної газети “Червоний прапор” розпочала діяльність у 

січні 1935 р.  Припиняла діяльність під час нацистської окупації області. На підставі 
наказу по Миколаївському обласному видавництву від 7 липня 1962 р. “Про ство-

рення міжрайонних газет” редакція газети ліквідована з ліквідацією району. У квітні 
1965 р. з утворенням Казанківського району відновила роботу редакція газети 

“Червоний прапор”. 

Редакція районної газети “Шляхом Леніна відновила діяльність у 1944 р. У 1963 р. в 

зв’язку з укрупненням сільських районів і ліквідацією Великоврадіївського району 

редакція газети “Шляхом Леніна” була ліквідована. З утворенням у 1966 р. Враді-
ївського району редакція районної газети відновила діяльність під назвою  “Шляхом 

комунізму”. 

Перше надходження документів  – 17 січня 1978 р., останнє – 10 листопада 1983 р. 

 

Рішення та розпорядження районних комітетів КП України і райвикон-

комів. Накази обласного управління друку, видавництва; обласної редакції. 
Накази районних редакцій з основної діяльності, адміністративно-господарсь-

ких питань і з особового складу. Виробничо-фінансові, квартальні плани ро-

боти. Звіти з фінансово-господарської діяльності, статистичні звіти. Коштори-

си; відомості на зарплату і особові рахунки робітників і службовців. Акти пе-
ревірок діяльності вищими партійними органами. Листування. 

 

Миколаївська обласна редакційна колегія тому  

“Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область” 

Николаевская областная редакционная коллегия тома  

“История городов и сел Украинской ССР. Николаевская область” 

Ф. Р-2878, 754 од. зб., 1962–1971, 1979–1981 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївська обласна редакційна колегія тому “Історія міст і сіл Української РСР. 

Миколаївська область” була створена згідно з постановою секретаріату Миколаївсь-
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кого обкому КП України від 5 червня 1962 р. До складу обласної редколегії ввійшли 

працівники партійних і радянських органів, обласних установ, викладачі вузів                

м. Миколаєва. 
У липні 1962 р. були створені районні комісії по збору матеріалів для тому  “Історія 

міст і сіл Української РСР. Миколаївська область” та сільські робочі групи. У берез-
ні 1963 р., в зв’язку з утворенням двох обласних (промислового і сільського) обко-

мів КП України і облвиконкомів, створено дві обласні (промислову і сільську) реда-
кційні колегії по написанню “Історії міст і сіл Української РСР” по Миколаївській 

області. Згідно з постановою бюро Миколаївського обкому КП України від 12 люто-

го 1965 р. створено єдину обласну редакційну колегію. 

Обласна редколегія займалася організацією роботи по виявленню і взяттю на облік 

та збору документів і друкованих джерел в партійних і державних архівах, бібліоте-
ках, музеях; надавала методичну допомогу районним і міським комісіям по підгото-

вці нарисів. Створена при редколегії робоча група редагувала нариси і довідки.  

У 1971 р. після завершення роботи по підготовці тому “Історія міст і сіл Української 
РСР. Миколаївська область” обласна редакційна колегія припинила свою діяльність. 

Перше надходження документів – 12.02.1969, останнє – 28.11.1983. 

 

Постанови, методичні вказівки, плани організаційно-методичних заходів 

Головної редакційної колегії “Історія міст і сіл УРСР”, обласної редакційної 
колегії. Протоколи засідань обласної та міської комісій по написанню історії 
міста та області. Географічні нариси, довідки про населені пункти, їх історико-

економічні характеристики. Витяги із архівних документів, газет. 
 

Робоча група Миколаївської обласної редакційної колегії  
“Книга пам’яті України”  

Рабочая группа Николаевской областной редакционной коллегии  

“Книга памяти Украины” 

Ф. Р-6122, 321 од. зб., 1989–2009 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 31.07.1989 р. № 201 “Про 

організацію роботи, матеріально-технічне та фінансове забезпечення підготовки та 
видання обласної “Книги Пам’яті” та рішення виконкому Миколаївської облради 

народних депутатів від 28.08.1989 р. № 199. Ліквідована відповідно до розпоряджен-

ня голови Миколаївської облдержадміністрації від 02.04.2009 р. № 111-р в зв’язку з 
завершенням проекту. 

Здійснювала пошукову роботу по виявленню офіційних документальних свідчень і 
інших джерел для видання та редакційно-видавничої роботи. Основним завданням 

було – складання списків прізвищ та імен осіб, що загинули в роки Другої світової 
війни, організація роботи в архівах Міністерства оборони та інших архівах, листу-

вання з рідними загиблих, військовими комісаріатами. 

Перше надходження документів – 2010 р. 

 

Положення про редакційну колегію, її робочу групу, план роботи, інфор-

мації, надані установам вищого рівня про виконану роботу, кошторис доходів 

та видатків, штатні розписи, документи до “Книги Пам’яті України (анкети, 

свідчення, довідки Центральних архівів України, архівів СНД, архіву Мініс-
терства оборони України, обласних архівів). 
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Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія України 

Николаевская областная государственная телерадиокомпания Украины 

Ф. Р-3151, 2983 од. зб., 1944–1998 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відновив свою діяльність у липні 1944 р. як комітет радіофікації і радіомовлення 

при виконкомі Миколаївської обласної ради депутатів трудящих. З 1949 р. – комітет 
радіофікації при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих; з 1954 р. – редакція 

радіофікації управління культури; з 1957 р. – редакція радіомовлення і телебачення 

при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих; з 1963 р. – комітет радіомовлення 

і телебачення виконкому обласної Ради депутатів трудящих; з 1977 р. – комітет ра-
діомовлення і телебачення виконкому обласної Ради народних депутатів; з 1991 р. – 

Миколаївське об’єднання телебачення і радіомовлення (постанова КМ України від 8 

серпня 1991 р. №132 і наказу президента Укртелерадіокомпанії від 12.12.1991 № 239 

про створення Миколаївського об’єднання телебачення і радіомовлення). 

Згідно з наказом телерадіокомпанії України від 11 травня 1995 р. створена Микола-
ївська обласна державна телерадіокомпанія України. 

Здійснює радіомовлення та телевізійні трансляції для населення області.  
Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2002 р. 

 

Накази голови Держкомітету Ради Міністрів СРСР, УРСР, голови коміте-
ту, генерального директора. Протоколи засідань комітету, виробничо-фінан-

сові плани, звіти. Штатні розписи. Тексти передач радіомовлення та телепере-
дач. Тексти суспільно-політичних передач, “Обласних вістей”, інформаційно-

музичного каналу, телеканалу “Миколаїв”. Рецензії головної редакції місцево-

го телебачення на передачі Миколаївського телебачення та радіо. Документи 

профспілкового комітету. 

 

Миколаївська студія телебачення Державного Комітету  

Ради Міністрів УРСР по радіомовленню і телебаченню 

Николаевская студия телевидения Государственного Комитета  

Совета Министров УССР по радиовещанию и телевидению 

Ф. Р-2892, 333 од. зб., 1959–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала свою діяльність 15 серпня 1959 р. згідно з наказом Комітету по радіомов-

ленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР. У 1963 р. перейшла в підпорядку-

вання Державного Комітету Ради Міністрів України по радіомовленню і телебачен-

ню. Займалась місцевим телевізійним мовленням у межах Миколаївської області.  
Перше надходження документів – 1971 р. Останнє – 1981 р. 

 

Накази, директивні вказівки Державного Комітету Ради Міністрів України 

по радіомовленню і телебаченню. Протоколи засідань художньої ради. Вироб-

ничо-фінансові плани, звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти. Штатні 
розписи. Тексти телевізійних передач. Документи профспілкового комітету. 
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ЗВ’ЯЗОК  

Миколаївське обласне виробничо-технічне  
підприємство зв’язку 

Николаевское областное производственно-техническое  
предприятие связи 

Ф. Р-2850, 2156 од. зб., 1943–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в грудні 1937 р. як Миколаївське обласне управління зв’язку. Перебувало 

у віданні Наркомату зв’язку СРСР, з 1946 р. – Міністерства зв’язку СРСР, з 1957 р. – 

Міністерства зв’язку УРСР. У 1941 р. припинило діяльність у зв’язку з окупацією 

області. Відновило роботу в Мелітополі в 1943 р. на підставі наказу Наркомату зв’я-

зку СРСР від 24 серпня 1943 р. 

Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР від 30 травня 1966 р. реорганізоване в 

обласне виробничо-технічне управління зв’язку. Відповідно до наказу Міністерства 

зв’язку УРСР від 30 грудня 1985 р. № 371 підприємства зв’язку і “Союздрук” об’єд-

налися і Миколаївське обласне виробничо-технічне управління зв’язку стало назива-
тися Миколаївське обласне виробничо-технічне управління зв’язку і засобів розпо-

всюдження друку.  

Перше надходження документів – 1964 р., останнє – в 2006 р. 

 

Накази та інструкції Наркомату зв’язку СРСР (1944–1946), Міністерства 
зв’язку СРСР (1946–1957), Міністерства зв’язку УРСР. Накази начальника 
управління. Протоколи обласних нарад працівників зв’язку, постійнодіючих 

виробничих нарад, загальних зборів членів Всесоюзного науково-технічного 

товариства ім. О. С. Попова (1952–1953, 1955, 1963–1964), протоколи вироб-

ничих нарад працівників поштового зв’язку, засідань ради управління. П’яти-

річні плани відбудови і капітального будівництва установ зв’язку (1946–1955), 

п’ятирічні та річні плани розвитку і використання засобів зв’язку, запрова-
дження автоматизації і механізації, будівництва, експлуатації і реконструкції 
лінійно-кабельного господарства, радіофікації області, виробничо-фінансові 
плани. Річні плани роботи управління, районних контор і підприємств зв’язку. 

Статистичні звіти, доповіді про роботу управління, хід відбудовчих робіт у 

період війни (1943–1944), виконання планів капітального будівництва, впро-

вадження винаходів і рацпропозицій. Звіти і листування про роботу Миколаїв-

ської телефонної станції, міжміського телеграфно-телефонного зв’язку, місь-

ких телефонних мереж, про будівництво АТС у Миколаєві (1952), хід телефо-

нізації колгоспів, радгоспів, сільрад. Звіти про роботу районних контор зв’яз-
ку, поштових філій. 

 

Дирекції будівництва і експлуатації радіорелейних мереж (РРМ) 

Дирекции строительства и эксплуатации радиорелейных сетей 

2 фонди, 54 од. зб., 1959–1953 рр. Описи. Рос. мова. 

Дирекція  будівництва  радіорелейної  мережі ,  Ф. Р-3179, 30 од. зб., 1959–1962 рр.  

Миколаївська  дирекції  по  експлуатаці ї  радіорелейних  мереж ,  Ф. Р-3180, 

24 од. зб., 1962–1963 рр. 
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Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1959 р, наказу Міністра 
зв’язку УРСР від 23 лютого 1960 р. № 87 створена дирекція будівництва радіорелей-

ної мережі. Підпорядковувалась Миколаївському облуправлінню зв’язку. По закін-

ченню будівництва відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 липня 

1962 р., наказу Міністра зв’язку УРСР від 31 липня 1962 р. № 167, наказу начальни-

ка Миколаївського обласного управління зв’язку від 7 серпня 1962 р. № 102 дирек-

ція будівництва радіорелейних мереж ліквідована На базі дирекції будівництва ство-

рена Миколаївська дирекція по експлуатації радіорелейних мереж. З ціллю єдиного 

керівництва експлуатації радіорелейних мереж України наказом Міністра зв’язку 

УРСР від 12 жовтня 1993 р. № 294 і наказом начальника облуправління зв’язку від 

29 грудня 1963 р. № 208 Миколаївська дирекція по експлуатації ліквідована і на її базі 
створене управління технічної експлуатації радіорелейної магістралі № 1 (УРМ-1). 

Займалися наглядом, здійснювали контроль за проектуванням та будівництвом ра-
діорелейної мережі та забезпеченням стійкої безаварійної роботи радіорелейних за-
собів зв’язку. 

 

Положення про дирекцію будівництва та експлуатації РРМ. Накази і роз-
порядження Міністерства зв’язку УРСР, начальника облуправління зв’язку. 

Протоколи технічних та оперативних нарад. Виробничо-фінансові плани та 
звіти з основної діяльності. Штатні розписи та кошториси видатків. Доклад 

начальника дирекції будівництва РРМ на колегії Міністерства зв’язку УРСР. 

Акти приймання в експлуатацію міжміської телефонної станції, телевізійного 

ствола РРМ, канальних систем. Документи про ліквідацію дирекції РРМ та 
створення УРМ-1 

 

Миколаївське обласне агентство “Союздрук”  

Миколаївського обласного виробничо-технічного управління зв’язку  

Николаевское областное агентство “Союзпечать”  

Николаевского производственно-технического управления связи 

Ф. Р-3465, 538 од. зб., 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1937 р. як відділ розповсюдження і експедирування друку Миколаївсь-

кого обласного управління Народного комісаріату зв’язку СРСР. Відновив свою 

роботу в 1944 р. З 1955 р. – відділ розповсюдження преси Миколаївського обласного 

управління Міністерства зв’язку УРСР. Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР 

від 25 лютого 1970 р. на базі відділу створене Миколаївське обласне агентство 

“Союздрук” Миколаївського обласного виробничо-технічного управління зв’язку. 

Відповідно до наказу начальника обласного виробничо-технічного управління зв’яз-
ку від 1 квітня 1971 р. була проведена реорганізація системи “Союздрук”, ліквідова-
ні районні агентства “Союздрук” і на їх базі створені відділення “Союздру”. Ліквідо-

ване відповідно до наказу Міністерства зв’язку УРСР від 30 грудня 1986 р.  

Здійснювало керівництво діяльністю міських агентств і районних відділень 

“Союздруку”, рекламувало і розповсюджувало за передплатою і вроздріб періодичні 
видання, реалізовувало різноманітну друковану продукцію. 

Перше надходження документів – 1973 р., останнє – 1986 р. 

 

Накази Міністерства зв’язку СРСР і УРСР, обласного управління зв’язку, 

начальника обласного Центрального управління розповсюдження і експедиру-
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вання друку, відділу та агентства “Союздрук”. Виробничо-фінансові плани та 
звіти обласного відділу і районних контор. Штатні розписи, кошториси витрат 
обласного і районних відділів. Звіти про проведення передплати на періодичні 
видання, звіти про виконання планів обігу вроздріб обласного агентства і ра-
йонних відділів “Союздрук”. Статистичні звіти про діяльність обласного і ра-
йонних агентств, відділень, звіти з кадрової роботи. 

 

Міська контора Миколаївського обласного управління зв’язку 

Городская контора Николаевского областного управления связи 

Ф. Р-1378, 32 од. зб., 1931–1937, 1940–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1931–1941 рр. Підпо-

рядковувалась обласному управлінню зв’язку Народного комісаріату зв’язку СРСР. 

 

Накази, постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції Ради народних 

Комісарів УРСР, Народного комісаріату зв’язку СРСР, управління зв’язку. 

Накази завідуючого міським відділом зв’язку, начальника телефонної станції 
з особового складу. Протоколи адміністративно-технічних нарад. Плани-

кошториси Миколаївського міськвідділу зв’язку, план ремонту трамвайно-

тролейбусних ліній і проводів низового електрозв’язку, план міської і міжмі-
ської станцій. Програма курсів техмінімуму. Штатна відомість працівників 

телефонної станції. Соціалістичний договір між працівниками Херсонської та 
Миколаївської контор зв’язку на 1941 рік. 

 

Миколаївська радіостанція при губернському  

відділу зв’язку мовлення і телебачення  

Николаевская радиостанция при губернском  

отделе связи вещания и телевидения 

Ф. Р-107, 23 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала свою діяльність з утворенням у 1920 р. губернського відділу народного 

зв’язку. Припинила свою діяльність з 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губернії 
та губернського відділу народного зв’язку. 

Займалась місцевим радіомовленням. 

Перше надходження документів – 1928 р.  

 

Постанови Ради Народних Комісарів (РНК) УРСР, накази, циркуляри На-
родного комісаріату пошт і телеграфів УРСР, управління Чорноморського 

округу зв’язку, Миколаївського губернського відділу народного зв’язку. Нака-
зи по радіостанції. Кошторис господарських витрат на утримання радіостан-

ції, листування про облік апаратури та працівників. Списки працюючих. Пос-
відчення, довідки, рапорти та заяви. Документи з особового складу.  
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Миколаївський губернський відділ народного зв’язку 

Николаевский губернский отдел народной связи 

Ф. Р-1572, 136 од. зб., 1917–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочав свою діяльність у березні 1920 р. як відділ губревкому, а потім губвикон-

кому. Одночасно перебував у віданні Народного комісаріату пошт і телеграфів 

РРФСР. 

Здійснював керівництво і контроль за діяльністю установ зв’язку на території губер-

нії. Припинив свою діяльність у листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської гу-

бернії. 
Перше надходження документів – 1949 р.  

 

Накази, обіжники і розпорядження Наркомату пошт і телеграфів РРФСР та 
губернського відділу народного зв’язку. Протоколи засідань колегії губернсь-

кого відділу народного зв’язку. Статистичні відомості про рух кореспонденції 
в поштово-телеграфних конторах і відділеннях, про експлуатацію телефонної 
мережі. Листування про відкриття поштово-телеграфних пунктів, встановлен-

ня контролю за рухом кореспонденції. Списки поштово-телеграфних установ, 

що перебували у віданні губернського відділу народного зв’язку. Акти 

ревізій установ зв’язку. 

 

Управління Миколаївської телефонної мережі  
Вознесенська телефонна станція 

Управление Николаевской телефонной сети  

Вознесенская телефонная станция 

2 фонди, 63 од. зб., 1917–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Управління  Миколаївської  телефонної  мережі ,  ф. Р-369, 54 од. зб., 1917–1923 рр. 

Вознесенська  телефонна  станція ,  ф. Р-744, 9 од. зб., 1918–1920 рр. 

 

Діяльність управління та телефонної станції простежується протягом 1917–1923 рр. 

 

Накази, циркуляри міністра пошт і телеграфів України, циркуляри і 
розпорядження правління Одеського поштово-телеграфного округу, декрети 

РНК УРСР про націоналізацію телефонного зв’язку. Накази завідуючого. 

Схеми Херсонського губернського поштово-телеграфного облуправління та 
Миколаївської урядової телефонної мережі (1921) (ф. Р-368). Кошторис на 
утримання станції та листування з Вознесенською поштово-телефонною кон-

торою. Робочі журнали, інформації про витрати на розвиток Вознесенської 
телефонної мережі. Заяви установ на ремонт та встановлення телефонних апа-
ратів. Відомості на одержання заробітної плати. 
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Поштово-телеграфні контори та відділення 

Почтово-телеграфные конторы и отделения 

Р-735 ОАФ, 871 од. зб., 1917–1926 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відкриті до Великої Жовтневої революції. З 1917 до 1920 рр. відносилися до Одесь-

кого поштово-телеграфного округу, а з 1920 р. перейшли у підпорядкування Мико-

лаївського губернського відділу народного зв’язку. 

Вознесенська, Очаківська поштово-телеграфні контори та Кантакузівське, Мостов-

ське, Олександрівське, Покровське, Трикратське, Щербанівське відділення входили 

до складу Одеської губернії і підпорядковувалися Одеському губернському відділу 

народного зв’язку. З 1923 р. всі поштово-телеграфні контори і відділення перейшли 

у підпорядкування Чорноморського округу народного зв’язку Народного комісаріа-

ту пошт і телеграфів УСРР. 

 

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції Народного комі-
сара пошт і телеграфів УСРР, начальника Одеського поштово-телеграфного 

округу, Миколаївського і Одеського губернських відділів народного зв’язку, 

листування з ними про здійснення поштових операцій, зміну списків поштово-

телеграфних установ і карт руху кореспонденції, відкриття і закриття пошто-

вих відділень, охорону ліній зв’язку. Звіти, акти ревізій, списки і особові спра-
ви службовців контор і відділень. 

ПРАЦЯ  

Відділи праці виконавчих комітетів Рад робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Отделы труда исполнительных комитетов Советов рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

7 фондів, 1513 од. зб., 1920–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Губернський  

Миколаївський ,  ф. Р-115, 175 од. зб., 1920–1922 рр. 

Окружний  

Миколаївський ,  ф. Р-114, 1040 од. зб., 1922–1930 рр. 

Повітові :  

Миколаївський ,  ф. Р-50, 14 од. зб., 1922–1924 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-65, 19 од. зб., 1920–1923 рр. 

Міські :  

Миколаївський ,  ф. Р-53, 249 од. зб., 1927–1936 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-43, 13 од. зб., 1920–1922 рр. 

Районний  

Новобузький ,  ф. Р-1250, 3 од. зб., 1923–1924, 1931 рр. 

 

Миколаївський губвідділ праці створений у лютому 1920 р. як самостійний відділ 

губревкому, а потім губвиконкому. Також був у віданні уповноваженого Наркомату 
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праці РРФСР при Раднаркомі УСРР. Припинив діяльність у грудні 1922 р. з ліквіда-
цією Миколаївської губернії. 
Відділ праці Миколаївського окрвиконкому створений у березні 1923 р., у вересні 
1923 р. перейменований у Миколаївську окружну інспекцію праці, у грудні 1925 р. – 

Миколаївський окружний відділ праці. Підпорядковувався Міністерству праці 
УСРР. Ліквідований відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 2 вересня 

1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

Миколаївський повітовий відділ праці створений у листопаді 1922 р. Ліквідований у 

березні 1923 р. з ліквідацією повітів. 

Діяльність Вознесенського повітового відділу праці простежується протягом 1920– 

1923 рр. 

Відділ праці Миколаївського міськвиконкому створений у вересні 1930 р. Дату лік-

відації не встановлено.  

Діяльність Очаківського міськвідділу праці простежується протягом 1920–1922 рр., 

Новобузького райвідділу праці – протягом 1923–1924, 1931 рр. 

Займались обліком та реєстрацією працездатного населення, забезпеченням робо-

чою силою підприємств, охороною праці, здійснювали нагляд за виконанням зако-

нодавства про працю. 

Перше надходження документів – 1928 р., останнє – 1977 р. 

У 1990 р. розсекречено 7 справ. 

 

Постанови, розпорядження, обіжники РНК СРСР і УСРР, Наркомату праці 
УСРР, губернського і повітових відділів праці. Протоколи засідань колегій 

губернського і повітових відділів праці, розширених засідань за участю керів-

ників підприємств. Плани і звіти про роботу відділів праці, звіти про стан охо-

рони праці та трудове влаштування безробітних. Листування з Миколаївським 

губревкомом, Херсонським повітовим відділом праці, держпідприємствами і 
установами міста про організацію колективів безробітних, поліпшення умов 

праці на підприємствах, порядок використання праці підлітків, організацію 

обліку робочої сили. Акти обстеження умов праці на підприємствах, колекти-

вні договори. 

 

Біржі праці 
Биржи труда 

2 фонди, 189 од. зб., 1917–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Окружна  

Миколаївська ,  ф. Р-112, 170 од. зб., 1923–1930 рр. 

Міська  

Миколаївська ,  ф. Р-110, 19 од. зб., 1917–1919, 1930–1931 рр. 

 

Миколаївська окружна біржа праці створена 1923 р. з організацією округів. Підпо-

рядковувалась Миколаївському окружному відділу праці. 
Ліквідована у 1930 році з ліквідацією округів. 

Миколаївську міську біржу праці створено у серпні 1917 р. при міському виконавчо-

му комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Підпоряд-

ковувалась Міністерству праці. Діяльність біржі по документах простежується про-

тягом 1917–1919, 1930–1931 рр. 
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Займались виявленням та обліком робочої сили, відбором робсили за класовими 

ознаками, кваліфікацією та фізичним станом, перерозподілом виявлених на підпри-

ємствах працівників, яких не використано за їх фахом, зняттям з роботи та переве-
денням на роботу в інші галузі народного господарства кваліфікованих спеціалістів, 

підбором та комплектуванням усіх форм підготовки (шкіл ФЗН, масових професій, 

курсів по підготовці робочих кадрів), контролювали правильність використання ро-

бочої сили на підприємствах та ін. 

 

Постанови, обіжники, інформаційні листи Народного комісаріату праці 
УСРР. Протоколи засідань комісій з виявлення кваліфікованих працівників, з 
підвищення кваліфікації і визначення розрядів; протоколи загальних зборів 

безробітних, нарад відповідальних працівників окружної камери інспекції 
праці. Заяви, анкети безробітних щодо працевлаштування, таблиці руху безро-

бітних; заявки на робочу силу для різних галузей народного господарства і 
відомості про їх виконання біржею. Статистичні відомості щодо реєстрації 
безробітних, виконання заявок підприємств та установ на робочу силу. Листу-

вання з підприємствами, організаціями та установами міста щодо працевлаш-

тування безробітних, демобілізованих червоноармійців, про направлення без-
робітних не сезонні роботи та ін. 

 

Миколаївський окружний комітет  

по боротьбі з безробіттям (окркомборбез) 
Николаевский окружной комитет  

по борьбе с безработицей (окркомборбез) 

Ф. Р-4, 237 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 1924 р. Підпорядковувався Миколаївському окружному відділу праці. 
Відав організацією виробничих колективів з безробітних, забезпеченням їх роботою, 

наданням їм матеріальної допомоги. Припинив діяльність 1930 р. з ліквідацією 

округу. 

 

Накази та обіжники Центрального комітету по боротьбі з безробіттям при 

Наркоматі УСРР, окружного комітету по боротьбі з безробіттям. Протоколи 

засідань окружного комітету по боротьбі з безробіттям, окружного комітету 

громадських робіт, загальних зборів членів колективів безробітних. Плани 

громадських робіт для безробітних; доповіді та доповідні записки про діяль-

ність окружного комітету по боротьбі з безробіттям і окремих колективів без-
робітних. Листування про організацію громадських робіт, забезпечення робо-

тою безробітних, проведення місячників допомоги безробітним, організацію 

виробничого навчання. Відомості про організацію трудових колективів з без-
робітних, акти обстеження їх діяльності. 
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Миколаївський комітет по наданню допомоги безробітним  

Николаевский комитет по оказанию помощи безработным 

Ф. Р-14, 37 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 1918 р. Діяльність комітету по документах простежується протягом 1918–

1919 рр. 

Надавав допомогу безробітним, сприяв працевлаштуванню безробітних, організову-

вав підприємства, робочі артілі та ін. До складу входило 4 секції: фінансова, техніч-

на, продовольча, евакуйовано-житлова. 
 

Протоколи засідань ревізійної комісії комітету безробітних, витяги із про-

токолів засідань евакуйованої житлової комісії і секції м. Миколаєва. Листу-

вання з міською управою, біржею праці, майстернями щодо діяльності коміте-
ту, забезпечення робочою силою, надання допомоги безробітним. Мандати і 
посвідчення делегатів комітету. 

 

Правління об’єднання колективів безробітних при 

Миколаївському окружному комітеті по боротьбі з безробіттям 

Правление объединения коллективов безработных при 

Николаевском окружном комитете по борьбе с безработицей 

Ф. Р-3, 243 од. зб., 1923–1928 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Об’єднання колективів безробітних засновано на підставі постанови ВУЦВК і РНК 

УСРР від 23 травня 1925 р. “Тимчасове Положення про колективи, що організують-

ся Комітетами бірж праці з метою надання трудової допомоги безробітним”. На під-

ставі рішення засідання Миколаївського комітету по боротьбі з безробіттям 

(протокол від 29.06.1925 № 16) організовано правління об’єднання колективів безро-

бітних з метою керівництва і погодження діяльності окремих колективів безробіт-
них на території Миколаївського округу. Підпорядковувалось Миколаївському комі-
тету біржі праці (Миккомборбез). Дата ліквідації невідома. 
 

Постанови ВЦВК і РНК УСРР, ВУЦВК і РНК УСРР, Наркомату праці 
СРСР, Одеського губвідділу праці про підприємства і колективи, що організу-

ються біржею праці, правила взаємовідносин трудових колективів і біржі, 
пільги безробітним. Протоколи засідань Правління об’єднання колективів і 
нарад уповноважених колективів Миккомборбезу про організацію роботи. 

Статут колективу по наданню трудової допомоги безробітним. Акти обсте-
ження і ліквідації колективів безробітних. Списки членів колективів та описи 

майна. Справи колективів безробітних; звіти, доповіді, кошториси і плани ро-

боти правління об’єднання колективів. 
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Колективи безробітних 

Коллективы безработных 

33 фонди, 377 од. зб., 1922–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Банщиків  №  1 ,  ф. Р-504, 7 од. зб., 1923–1926 рр. 

Банщиків  №  2 ,  ф. Р-505, 1 од. зб., 1924–1925 рр. 

Буфету  садка  ім .  Петровського ,  ф. Р-497, 3 од. зб., 1926 р. 

Заводу  “Незаможник” по виготовленню речей домашнього вжитку, ф. Р-530, 5 од. зб., 

1927–1928 рр. 

Карамельників ,  ф. Р-515, 2 од. зб., 1923 р.  

Ковалів ,  ф. Р-526, 1 од. зб., 1926 р. 

Мельників  “Вперед”,  ф. Р-519, 4 од. зб., 1923–1925 рр. 

Швейників  №  1 ,  ф. Р-509, 23 од. зб., 1923–1927 рр. 

Швейників  №  2 ,  ф. Р-510, 14 од. зб., 1925–1929 рр. 

Шевців ,  ф. Р-536, 15 од. зб., 1927–1930 рр. 

“Вантажник” по проведенню вантажно-розвантажувальних робіт, ф. Р-503, 8 од. зб., 

1927–1928 рр. 

“Заготівельник”,  ф. Р-493, 15 од. зб., 1924–1927 рр. 

“Металіст” по  ломанню  металу ,  ф. Р-525, 1 од. зб., 1926 р. 

“Металіст” по  збиранню  металобрухту ,  ф. Р-531, 4 од. зб., 1926–1927 рр. 

“Сполука” по виробництву черепиці, ф. Р-517, 10 од. зб., 1926–1927 рр. 

“Червоний  гірник” по випалюванню вапна, ф. Р-514, 31 од. зб., 1924–1927 рр. 

“Шкіряник”,  ф. Р-491, 19 од. зб., 1922–1925 рр. 

Взуттєво-лимарна  майстерня  ім .  Шульруфера ,  ф. Р-492, 12 од. зб., 1923–1929 рр. 

Їдальня  №  1 ,  ф. Р-494, 12 од. зб., 1925–1927 рр. 

Їдальня  №  2 ,  ф. Р-495, 3 од. зб., 1927 р. 

Їдальня  №  3 ,  ф. Р-496, 5 од. зб., 1927–1928 рр. 

Їдальня  ім .  8-го  Березня ,  ф. Р-499, 2 од. зб., 1925 р. 

Картонажна  майстерня ,  ф. Р-511, 8 од. зб., 1927–1930 рр. 

Лісопильний завод з меблево-столярною майстернею “Червоний  будівельник”,   

ф. Р-513, 16 од. зб., 1926–1929 рр. 

Об’єднаний торговий колектив безробітних “Микобторг”,  ф. Р-479, 62 од. зб., 1926–

1930 рр. 

Пекарня “Харчовик” (м. Новий Буг), ф. Р-516, 2 од. зб., 1925 р. 

Склад і магазин по забезпеченню нафтою і керосином “Червоний  нафтовик”,   

ф. Р-502, 43 од. зб., 1924–1927 рр. 

Скляний завод “Червоний  скляр”,  ф. Р-523, 13 од. зб., 1928 рр. 

Тютюнова фабрика “Червоний  Жовтень”,  ф. Р-508, 4 од. зб., 1925- 1926 рр. 

Фабрика  терезів ,  ф. Р-529, 16 од. зб., 1924–1928 рр. 

Шкіряна  майстерня ,  ф. Р-524, 2 од. зб., 1925 р. 

Штампувально-меблева майстерня “Комсомолець”,  ф. Р-535, 14 од. зб., 1929–1930 рр. 

 

Утворені Біржею праці на підставі постанови Народного комісаріату праці СРСР від 

26.10.1923 за № 127/27 і складалися з безробітних тих професій і кваліфікацій, які 
найбільш відповідають виробничому характеру даного колективу. Були двох типів: 

трудові та виробничі. Надавали організовану трудову допомогу безробітним.  

Ліквідовані 1930 року. 

 

Обіжники Вищої Ради народного господарства СРСР і УСРР, Народного 

комісаріату праці УСРР, листування з Правлінням об’єднання колективів при 

Миккомборбезі, старшим окружним інспектором праці, замовниками з вироб-
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ничих і господарських питань, з особового складу. Протоколи виробничих 

нарад і засідань виробничих комісій колективів, статути, звіти про роботу, 

списки майна, членів колективів безробітних. Документи з особового складу 

колективів (накази, відомості на видачу заробітної плати та ін.). 

 

Миколаївська обласна контора по організованому набору робітників 

Николаевская областная контора по организованному набору рабочих 

Ф. Р-1312, 130 од. зб., 1947–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена у грудні 1947 р. Підпорядковувалась Головному управлінню організовано-

го набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР. Проводила організова-
ний набір робітників для роботи в промисловості. 
Ліквідована у вересні 1950 р. на підставі розпорядження Головного управління орга-
нізованого набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР від 10 лютого 

1950 р. 

 

Накази і розпорядження Міністерства трудових резервів СРСР, Головного 

управління організованого набору робітників Міністерства трудових резервів 

СРСР, обласної контори по організованому набору робітників. Квартальні і 
місячні плани організованого набору робітників і звіти про їх виконання. Про-

токоли виробничих нарад і загальних зборів працівників контори. Листування 

про хід набору робітників, відправку їх до місця роботи, поліпшення їх побу-

ту. Договори на соціалістичне змагання між співробітниками Миколаївської і 
Херсонської обласних контор. 

 

Відділ з праці виконавчого комітету Миколаївської  
обласної Ради народних депутатів 

Отдел по труду исполнительного комитета Николаевского  

областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2853, 508 од. зб., 1951–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У листопаді 1950 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1950 р. 

організований переселенський відділ при Миколаївському облвиконкомі. У травні 
1953 переданий у відомство Миколаївського обласного управління сільського госпо-

дарства, в грудні 1954 р. перетворений у переселенський відділ Миколаївського обл-

виконкому. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 1 серпня 1955 р. реорга-
нізований у відділ організованого набору робітників і переселення. Згідно з рішен-

ням № 2/3 Миколаївського облвиконкому від 30 червня 1967 р. реорганізований у 

відділ по використанню трудових ресурсів. На підставі Указу Президії Верховної 
Ради УРСР від 22 грудня 1976 р. і згідно з рішенням № 679 Миколаївського облви-

конкому від 28 грудня 1976 р. перетворений у відділ з праці. Є самостійним відділом 

облвиконкому і одночасно підвідомчий Державному комітету з праці УРСР. Займа-
ється організованим набором робітників і спеціалістів для будов, промислових підп-

риємств країни, переселенням трудящих в колгоспи і радгоспи області. Здійснює 
контроль за їх господарським влаштуванням, будівництвом будинків для них, а та-
кож займається трудовим влаштуванням випускників шкіл.  
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Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 1995 р. У 1990 р. розсекречена 

31 справа. 
 

Накази і розпорядження Головного управління по організованому набору 

робітників і переселенню при Раді Міністрів УРСР, Державного комітету Ра-
ди Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів, Державного комітету 

УРСР з праці, завідуючого відділом. Протоколи засідань колегії відділу; річні 
плани і звіти про роботу відділу, господарське влаштування переселенців, бу-

дівництво житла для них в колгоспах і радгоспах області. Довідки, інформації 
про використання робочого часу, про переселенське будівництво в області. 
Листування про господарське влаштування переселенців. Документи про ро-

боту профспілкового комітету.  

 

Миколаївське міське управління підготовки і постачання робочої сили 

Николаевское городское управление подготовки и снабжения рабочей силы 

Ф. Р-120, 38 од. зб., 1927–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У грудні 1930 р. на підставі постанови Народного комісаріату праці УСРР від 9 жов-

тня 1930 р. Миколаївська окружна біржа праці була реорганізована в Миколаївське 
міське управління підготовки та постачання робочої сили. Займалось підготовкою, 

обліком і розподілом робочої сили між підприємствами, здійснювало контроль за 

виконанням законів про працю. Дата ліквідації невідома. 
 

Постанови та обіжники Наркомату праці УСРР, накази Миколаївського мі-
ського управління підготовки і постачання робочої сили, протоколи виробни-

чих нарад при управлінні, загальних зборів співробітників управління. Доповіді 
і доповідні записки про роботу управління. Листування про підготовку кадрів і 
постачання робочою силою підприємств, трудове влаштування безробітних і 
надання їх матеріальної допомоги, про здійснення контролю за дотриманням 

законів про працю, її охорону, поліпшення умов праці на підприємствах. 

 

Бази акціонерного товариства “Установка”  

по підготовленню робочої і організаторської сили (за методою ЦІПа) 

Базы акционерного общества “Установка” по подготовке рабочей  

и организационной силы (по методу ЦИТа) 

3 фонди, 91 од. зб., 1929–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська ,  ф. Р-1295, 77 од. зб., 1929–1932 рр.  

Кривоозерська ,  ф. Р-2195, 11 од. зб., 1930–1931 рр.  

Первомайська ,  ф. Р-2217, 3 од. зб., 1930–1931 рр.  

 

Дата створення не встановлена. Займались підготовленням (за методою Центрально-

го інституту праці) робочих кадрів за замовленнями Народного комісаріату праці та 
інших відомств і господарчих підприємств України, впровадженням нових форм 

організації праці та організацією навчальних цехів для підприємств. Підпорядкову-

вались Всеукраїнському відділенню Акціонерного товариства “Установка”. 
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На підставі наказу Народного комісаріату праці і ВРНКГ УРСР від 19 листопада 
1931 р. і протокольної постанови Комісії при Народному комісаріаті праці УРСР 

бази ліквідовані з передачею їх функції, приміщення, устаткування, штатів госп-

організаціям системи ВРНГ. 

 

Накази, інструкції Народного комісаріату праці СРСР і УСРР, Української 
філії акціонерного товариства “Установка” та листування з ними, Миколаївсь-

ким окрвідділом праці, Одеською філією акціонерного товариства “Уста-
новка”, підпорядкованими базами акціонерного товариства “Установка” про 

підготовку кваліфікованої робсили, планування потреб у спеціалістах, забез-
печення курсантів-будівельників приміщеннями, комплектування курсів, зда-
вання-приймання шкіл-фабрик, облік адміністративно-технічного персоналу. 

Протоколи засідань правління артілей про направлення на будівельні курси. 

Відомості та звіти про стан комплектування курсів, наявність інструкторів, 

гуртожитків та методичної документації. Листування і статистичні відомості 
про рух курсантів по Новобузькій, Херсонській, Вознесенській, Очаківській, 

Миколаївській будівельних базах. Списки працівників Миколаївської будіве-
льної бази, випускників курсів, курсантів навчально-установочного цеху. Об-

лікові картки курсантів. Документи з особового складу.  

 

Обласний фонд охорони праці Миколаївської  
обласної державної адміністрації 
Областной фонд охраны труда Николаевской  

областной государственной администрации 

Ф. 5992, 28 од. зб., 1994–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласний фонд охорони праці був створений при управлінні праці та соціальних 

питань Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з розпорядженням 

представника Президента України в Миколаївській області від 23 червня 1994 р. 

№ 261 (з лютого 1996 р. знаходився при управлінні праці та зайнятості населення 

Миколаївської обласної державної адміністрації). Розпорядженням голови Микола-
ївської обласної державної адміністрації від 25 липня 2000 р. № 555-р обласний 

фонд охорони праці був вилучений з управління праці та зайнятості населення і 
увійшов до апарату Миколаївської обласної державної адміністрації. Обласний 

фонд охорони праці був ліквідований розпорядженням голови Миколаївської облас-
ної державної адміністрації від 7 грудня 2000 р. № 873-р. Обласний фонд охорони 

праці займався підвищенням рівня охорони праці на виробництві, фінансуванням 

обласної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 
комплексних заходів, що опрацьовуються та реалізуються безпосередньо на підпри-

ємствах, в установах і організаціях. 

Документи надійшли на зберігання у 2001 р. 

 

Накази начальника з основної діяльності. Протоколи засідань Ради з вико-

ристання коштів. Звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розписи. 

Ліквідаційний баланс. 
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СОЦІАЛЬНЕ  ТА  ПЕНСІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Миколаївський губернський відділ соціального забезпечення 

Николаевский губернский отдел социального обеспечения 

Ф. Р-126, 1478 од. зб., 1919–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у січні 1920 р. на підставі постанови Миколаївського губревкому від 

31 січня 1920 р. Був самостійним відділом губревкому, а потім губвиконкому. Одно-

часно був підвідомчий Народному комісаріату соціального забезпечення УСРР. Ві-
дав соціальним забезпеченням трудящих на території губернії, організовував підп-

риємства по використанню праці інвалідів, керував діяльністю повітових відділів 

соціального забезпечення і сільських товариств взаємодопомоги. Припинив діяль-

ність у грудні 1922 р. з ліквідацією губернії. 
Перше надходження документів – 1930 р., останнє – 1982 р. 

 

Інструкції та обіжники Народного комісаріату соціального забезпечення 

УСРР, губернського відділу соціального забезпечення. Протоколи засідань 

колегії губернського відділу соціального забезпечення та медико-експертної 
комісії при ньому. Звіти, доповіді і доповідні записки про діяльність губернсь-

кого відділу соціального забезпечення і проведення громадських робіт. Листу-

вання про організацію соціального забезпечення трудящих, надання допомоги 

сім’ям червоноармійців і потерпілим під час громадянської війни, а також го-

лодуючим, про діяльність сільських товариств взаємодопомоги, про боротьбу 

з травматизмом на підприємствах, виробниче навчання і працевлаштування 

інвалідів, безпритульних, про відкриття і утримання підприємств по викорис-
танню праці інвалідів, про постачання дітей продуктами харчування. 

 

Управління соціального забезпечення виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Управление социального обеспечения исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2823, 1109 од. зб., 1943–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

З утворенням Миколаївської області 1937 р. організований Миколаївський обласний 

відділ соціального забезпечення. В 1941–1944 рр. припиняв діяльність у зв’язку з 
нацистською окупацією області. Відновив роботу у квітні 1944 р. На підставі Указу 

Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Миколаївський обласний відділ 

соціального забезпечення реорганізувався, в результаті чого створено два відділи: 

обласний промисловий відділ соціального забезпечення і обласний сільський відділ 

соціального забезпечення. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 

5 січня 1965 р. промисловий і сільський обласні відділи соціального забезпечення 

об’єднані в один обласний відділ соціального забезпечення. На підставі рішення 

виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів від 25 грудня 1989 р. 

перейменований в Управління соціального забезпечення виконкому Миколаївської 
обласної Ради народних депутатів. Входить у структуру облвиконкому і знаходиться 

у підпорядкуванні Міністерства соціального забезпечення УРСР. Відає соціальним 
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забезпеченням трудящих на території області, керує діяльністю міських і районних 

відділів соціального забезпечення. 

Перше надходження документів – 1963 р., останнє – 1996 р. 

 

Накази, постанови та інструкції Міністерства соціального забезпечення 

УРСР. Витяги із протоколів засідань комісії по встановленню персональних 

пенсій республіканського і місцевого значення при Раді Міністрів УРСР, рі-
шення облвиконкому щодо встановлення персональних пенсій, накази завіду-

ючого облвідділом соціального страхування з основної діяльності, протоколи 

засідань колегії. Плани роботи, звіти, доповіді та доповідні записки про діяль-

ність обласного, міського і районних відділів соціального забезпечення, про 

роботу будинків-інтернатів та їх підсобних господарств, про роботу лікуваль-

но-трудових експертних комісій. Розпорядження обласного відділу соціально-

го забезпечення та листування про виробниче навчання, трудове влаштування, 

надання матеріальної і медичної допомоги інвалідам, про організацію будин-

ків інвалідів і обладнання навчально-виробничих майстерень при них, про по-

ліпшення справи соціального забезпечення трудящих, перевірку органів соці-
ального забезпечення області. 

 

Відділи соціального забезпечення 

Отделы социального обеспечения 

28 фондів, 3329 од. зб., 1919–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Повітовий  

Вознесенський ,  ф. Р-62, 61 од. зб., 1919–1923 рр. 

Міські :  

Очаківський ,  ф. Р-42, 359 од. зб., 1920–1922 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-3032, 137 од. зб., 1944–1974 рр. 

Районні :  

Арбузинський ,  ф. Р-5261, 66 од. зб., 1944–1962, 1967–1972 рр. 

Баштанський ,  ф. Р-4117, 175 од. зб., 1944–1977 рр. 

Березанський ,  ф. Р-5385, 29 од. зб., 1944–1957, 1967–1972 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-5583, 127 од. зб., 1949–1962, 1965–1973 рр. 

Братський ,  ф. Р-4853, 296 од. зб., 1944–1976 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-5229, 121 од. зб., 1944–1974 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-2910, 132 од. зб., 1945–1970 рр. 

Володимирівський ,  ф. Р-4958, 8 од. зб., 1944–1959 рр. 

Врадіївський ,  ф. Р-4563, 61 од. зб., 1947–1962, 1967–1972 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-5067, 170 од. зб., 1944–1977 рр. 

Єланецький ,  ф. Р-4440, 96 од. зб., 1944–1962, 1965–1969 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5349, 104 од. зб., 1944–1968, 1965–1976 рр. 

Заводський ,  ф. Р-5660, 95 од. зб., 1951–1975 рр. 

Казанківський ,  ф. Р-5508, 28 од. зб., 1965–1969 рр. 

Корабельний ,  ф. Р-5772, 12 од. зб., 1974–1976 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-4685, 177 од. зб., 1944–1962, 1965–1975 рр. 

Ленінський ,  ф. Р-5735, 131 од. зб., 1952–1978 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4858, 29 од. зб., 1946–1958 рр. 
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Миколаївський, ф. Р-5666, 37 од. зб., 1957–1974 рр. 

Новоодеський, ф. Р-3513, 147 од. зб., 1945–1973 рр. 

Очаківський, ф. Р-3094, 144 од. зб., 1944–1962, 1965–1974 рр. 

Первомайський, ф. Р-5191, 150 од. зб., 1963–1981 рр. 

Привільнянський, ф. Р-4116, 77 од. зб., 1944–1959 рр. 

Снігурівський, ф. Р-1532, 234 од. зб., 1923–1929, 1944–1976 рр.  

Центральний, ф. Р-5690, 126 од. зб., 1944–1979 рр. 

 

Вознесенський повітовий відділ організований 1919 р. згідно з постановою РНК 

України від 8 лютого 1919 р. Ліквідований згідно з постановою ВУЦВК від 7 берез-
ня 1923 р. про скасування повітів.  

Діяльність Очаківського міського відділу простежується протягом 1920–1922 рр. 

Відділ соціального забезпечення виконкому Первомайської міської Ради депутатів 

трудящих утворений 1940 р. після виділення м. Первомайська в самостійну одини-

цю. Припиняв діяльність під час нацистської окупації міста. 
Арбузинський районний відділ організований 1930 р. Припиняв діяльність з 1963 до 

1967 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Баштанський (1926–1928 рр. – Полтавський) районний відділ організований 1926 р.  

Березанський (1933–1966 рр. – Тилігуло-Березанський) районний відділ відновив 

діяльність у квітні 1944 р. Припиняв діяльність з 1963 до 1966 рр. через ліквідацію 

району. 

Березнегуватський районний відділ організований 1923 р. Припиняв діяльність з 
1931 до 1935 рр., з 1963 до 1965 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Братський районний відділ відновив діяльність у березні 1944 р. 

Веселинівський районний відділ утворений 1939 р. Припиняв діяльність з 1963 до 

1964 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Вознесенський районний відділ утворений 1923 р.  

Володимирівський районний відділ утворений 1923 р. Ліквідований у січні 1959 р. з 
ліквідацією району. 

Врадіївський (1932–1963 рр. – Великоврадіївський) районний відділ утворений 

1923 р. Припиняв діяльність з 1963 до 1966 рр. через ліквідацію району. 

Доманівський районний відділ відновив діяльність у червні 1944 р. 

Єланецький районний відділ організований 1926 р. Припиняв діяльність з 1963 до 

1964 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Жовтневий (до 1944 р. – Миколаївський, 1944–1962 рр. – Октябрський, з 1965 р. – 

Жовтневий) районний відділ відновив діяльність у квітні 1944 р. Припиняв діяль-

ність з 1963 до 1964 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Заводський районний відділ організований 1944 р. Припиняв діяльність з жовтня 

1948 р. до вересня 1951 р. в зв’язку з ліквідацією району. 

Казанківський районний відділ відновив діяльність у березні 1944 р., припиняв дія-

льність з 1963 по 1964 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Корабельний районний відділ організований у лютому 1974 р. 

Кривоозерський районний відділ відновив діяльність у травні 1944 р. Припиняв дія-

льність з 1963 до 1964 рр. через ліквідацію району. 

Ленінський (до листопада 1962 р. – Сталінський) районний відділ організований 

1938 р. Припиняв діяльність з 1948 до 1950 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Лисогірський районний відділ (до 1941 р. – Благодатнівський) відновив діяльність у 

березні 1944 р. Ліквідований 1959 р. у зв’язку з ліквідацією району. 

Миколаївський (1923–1962 рр. – Варварівський) районний відділ організований 

1923 р. Припиняв діяльність з 1931 до 1935 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Новоодеський районний відділ відновив діяльність у квітні 1944 р. 
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Очаківський районний відділ організований 1923 р. Припиняв діяльність з 1963 до 

1965 рр. у зв’язку з ліквідацією району. 

Первомайський районний відділ організований у лютому 1963 р.  

Привільнянський районний відділ відновив діяльність у березні 1944 р. Ліквідова-
ний 22 січня 1959 р. з ліквідацією району. 

Снігурівський районний відділ відновив діяльність у березні 1944 р. 

Центральний районний відділ створений 5 травня 1944 р. Припиняв діяльність з 
1948 р. до жовтня 1951 р. у зв’язку з ліквідацією району. 

Районні відділи припиняли діяльність у період нацистської окупації  
(1941–1944 рр.). Є самостійними відділами виконкомів та одночасно підпорядкову-

ються Миколаївському обласному відділу соціального забезпечення. 

Займаються нарахуванням і виплатою пенсій, наданням матеріальної і медичної до-

помоги інвалідам Великої Вітчизняної війни, членам сімей загиблих, одиноким та 
багатодітним матерям, організацією будинків для престарілих колгоспників, поліп-

шенням соціального забезпечення трудящих. 

 

Декрети РНК УСРР, розпорядження, обіжники Народного комісаріату со-

ціального забезпечення СРСР та УСРР про забезпечення червоноармійців та 
їх сімей, допомогу калікам, інвалідам. Накази Одеського та Миколаївського 

обласних відділів соціального забезпечення, завідуючих відділів з основної 
діяльності. Листування і заяви громадян щодо надання матеріальної допомо-

ги, про призначення і виплату пенсій. Списки інвалідів. Справи про обстежен-

ня сімей червоноармійців. Статистичні звіти відділів про чисельність і склад 

одержувачів пенсій і допомог, працевлаштування пенсіонерів. Штатні розпи-

си і кошториси витрат відділів; акти перевірки роботи райвідділів.  

 

Інспектури соціального забезпечення 

Инспектуры социального обеспечения  

2 фонди, 11502 од. зб., 1920–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Окружна  

Миколаївська ,  ф. Р-125, 1417 од. зб., 1920–1930 рр. 

Міська   

Миколаївська ,  ф. Р-1000, 10085 од. зб., 1922–1937 рр. 

 

У травні 1923 р. з організацією округу був утворений Миколаївський окружний від-

діл соціального забезпечення. Був самостійним відділом окрвиконкому, одночасно 

перебував у віданні Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР. У груд-

ні 1924 р. реорганізований в Миколаївську окружну інспектуру соціального забезпе-
чення, яка займалася соціальним забезпеченням на території округу, надавала допо-

могу сім’ям червоноармійців, керувала діяльністю сільських товариств взаємодопо-

моги. Припинила діяльність у грудні 1930 р. з ліквідацією округу. 

Діяльність Миколаївської міської інспектури праці простежується протягом 1925–

1937 рр. 

Перше надходження документів – 1931 р., останнє – 1982 р. У 1990 р. розсекречена 

1 справа. 
  

Розпорядження, обіжники та інструкції Народного комісаріату соціального 

забезпечення УСРР, Одеського облвиконкому, окружної інспектури. Накази 
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по окружній інспектурі. Протоколи засідань колегії окружної інспектури, ме-
дико-експертної комісії при інспектурах, комісії по чистці і перевірці підлег-
лих міської інспектури, бюро секції соцзабезпечення. Матеріали III Всеукраїн-

ської наради завідуючих губернськими відділами соціального забезпечення 

(1923), II (1926) і III (1928) окружних з’їздів представників сільських това-
риств взаємодопомоги; плани і звіти про діяльність Миколаївської окружної 
інспектури соціального забезпечення, сільських товариств взаємодопомоги. 

Листування про роботу органів соціального забезпечення округу, обстеження 

сімей червоноармійців і надання їм матеріальної допомоги, про боротьбу з 
безробіттям і надання допомоги безробітним, трудове влаштування інвалідів і 
реєстрацію статутів артілей інвалідів, встановлення опіки над сиротами. Ста-
тути кооперативно-виробничих артілей. Особові картки пенсіонерів, списки 

інвалідів. 

 

Селянські товариства взаємодопомоги (СТВ) 

Крестьянские общества взаимопомощи  

17 фондів, 245 од. зб., 1922–1930 рр. Описи. Укр., рос, нім. мови. 

Районні :  

Баштанське, ф. Р-938, 41 од. зб., 1924–1929 рр. 

Братське, ф. Р-1456, 17 од. зб., 1922–1925 рр. 

Варварівське, ф. Р-371, 88 од. зб., 1923–1927 рр. 

Володимирівське, ф. Р-1246, 3 од. зб, 1923–1927 рр. 

Карл -Лібкнехтівський ,  ф. Р-373, 3 од. зб., 1926 р. 

Новобузьке ,  ф. Р-372, 43 од. зб., 1923–1930 рр. 

Снігурівське ,  ф. Р-1526, 2 од. зб., 1924–1925 рр. 

Сільські:  

Афанасі ївське, ф. Р-1531, 4 од. зб., 1923, 1925, 1926 рр. 

Бармашівське, ф. Р-1235, 9 од. зб., 1923–1926 рр. 

Гороженське, ф. Р-1247, 6 од. зб., 1926–1927 рр. 

Калузьке, ф. Р-1536, 7 од. зб., 1924, 1925, 1927–1928 рр. 

Новодмитрівське, ф. Р-1274, 1 од. зб., 1926 р. 

Новоєгорівське, ф. Р-1273, 2 од. зб., 1926–1929 рр. 

Новомиколаївське, ф. Р-1249, 13 од. зб., 1924–1929 рр.  

Новополтавське, ф. Р-1242, 1 од. зб., 1925 р. 

Оріандівське, ф. Р-1523, 2 од. зб., 1923 р. 

Явкинське, ф. Р-1245, 3 од. зб., 1926–1927 р. 

 

Організовані в березні 1923 р. на виконання декрету від 23 грудня 1921 р. як коміте-
ти взаємодопомоги (КВД). На підставі постанови ВУЦВК від 23 січня 1925 р. реор-

ганізовані в селянські товариства взаємодопомоги (СТВ). 

Підпорядковувались відповідним Радам робітничих, селянських і червоноармійсь-

ких депутатів. 

Ліквідація селянських товариств взаємодопомоги розпочалась 1927 р. на підставі 
постанови Народного комітету соціального забезпечення № 523 від 6 квітня 1927 р. 

та рішення засідання президії Миколаївської окружної сельсекції СТВ (протокол від 

29 квітня 1927 р.). Миколаївський і Варварівський районні СТВ ліквідовані 1928 р. 

на підставі постанови Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР “Про 
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ліквідацію районних селянських товариств взаємодопомоги” від 27 квітня 1928 р. 

Остаточна ліквідація пройшла відповідно до постанови ВУЦВК від 20 листопада 
1932 р. 

Здійснювали заходи щодо поліпшення соціального забезпечення на селі і залучення 

до цієї справи широких селянських мас для організації взаємодопомоги при недоро-

дах, пожежах та інших стихійних лихах, для допомоги пораненим червоноармійцям 

та їх сім’ям. Сприяли роботі кооперації (допомога незаможним громадянам при 

вступі), колективізації організації трудових об’єднань інвалідів, допомогою радянсь-

ким органам в культурній роботі на селі: сприяння роботі ясел, дитячих будинків, 

їдалень, лікарень включно до організації таких установ на власні кошти СТВ. 

 

Постанови, резолюції, тези, інструкції ВУЦВК, Народного комісаріату со-

ціального забезпечення УСРР, губсельсекції КВД, окрсельсекції КВД (СТВ) 

про створення фондів взаємодопомоги, розвиток інвалідної кооперації, приз-
начення пенсій інвалідам війни, надання допомоги селянам. Протоколи II пле-
нуму Миколаївської окрсельсекції СТВ і районних з’їздів уповноважених 

КВД по перевиборах і проект резолюції до доповіді окрсельсекції КВД на II 
з’їзді КВД, протоколи засідань сільських КВД, загальних зборів членів арті-
лей інвалідів. Акти обстеження діяльності рай- і сільКВД (СТВ). Листування з 
окружною інспектурою соціального забезпечення, райвиконкомами, сільськи-

ми КВД (СТВ) про надання допомоги, перевибори КВД та СТВ, опіку, звіт-
ність, страхування майна громадян і громадських організацій. 

 

Миколаївський обласний відділ державного забезпечення  

і побутового влаштування сімей військовослужбовців  

Николаевский областной отдел государственного обеспечения  

и бытового устройства семей военнослужащих 

Ф. Р-2841, 14 од. зб., 1944–1946 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений на підставі постанови Миколаївського облвиконкому від 20 грудня 

1943 р. Був самостійним відділом облвиконкому і одночасно перебував у віданні 
Управління державного забезпечення та побутового влаштування сімей військовос-
лужбовців при Раднаркомі УРСР. Відав трудовим влаштуванням, наданням матеріа-
льної допомоги членам сімей фронтовиків, які загинули під час війни, та інвалідам 

Великої Вітчизняної війни, керував діяльністю районних відділів державного забез-
печення і побутового влаштування сімей військовослужбовців. Ліквідований на під-

ставі постанови Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1946 р. 

Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 1964 р.  

 

Накази, розпорядження обласного відділу; стенограми і протоколи облас-
них нарад заступників голів райвиконкомів, секретарів райкомів КП(б)У, заві-
дуючих районних відділів державного забезпечення і побутового влаштуван-

ня сімей військовослужбовців. Квартальні звіти, довідки про діяльність облас-
ного і районних відділів. Відомості про облік, виробниче навчання, трудове 
влаштування членів сімей фронтовиків та інвалідів Великої Вітчизняної вій-

ни, надання їм пільг, матеріальної допомоги, забезпечення їх житлом, поліп-

шення побутових умов, про порядок витрачання фондів допомоги членам сі-
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мей фронтовиків та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Річні фінансові звіти 

про діяльність обласного відділу. 

 

Відділи державного забезпечення і побутового влаштування  

сімей військовослужбовців  

Отделы государственного обеспечения и бытового устройства  

семей военнослужащих 

8 фондів, 85 од. зб., 1944–1946 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Р а й о н н і :  

Арбузинський, ф. Р-5262, 9 од. зб., 1944–1945 рр. 

Вознесенський, ф. Р-2909, 10 од. зб., 1944–1946 рр. 

Лисогірський, ф. Р-4859, 6 од. зб., 1944–1945 рр. 

Веселинівський, ф. Р-5230, 13 од. зб., 1944–1946 рр. 

Володимирівський, ф. Р-4959, 16 од. зб., 1944–1946 рр. 

Новоодеський, ф. Р-3514, 11 од. зб., 1944–1946 рр. 

Очаківський, ф. Р-3093, 17 од. зб., 1944–1946 рр. 

Снігурівський, ф. Р-4231, 3 од. зб., 1944–1946 рр. 

 

Утворені в березні-травні 1944 р. Підпорядковувались виконкомам місцевих Рад. 

Займались призначенням і виплатою пенсій колишнім військовослужбовцям, інвалі-
дам Великої Вітчизняної війни, працевлаштуванням інвалідів, забезпеченням транс-
портом, санаторно-курортним лікуванням та поліпшенням побутового влаштування 

сімей військовослужбовців. 

Ліквідовані у серпні 1946 р. на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 13.08.46 

№ 1759. Їх функції передані відповідним відділам соціального забезпечення. 

 

Накази Управління державного і побутового влаштування сімей військово-

службовців при РНК Миколаївського обласного відділу державного забезпе-
чення. Накази районних відділів. Річні звіти. Договори про соціалістичне зма-
гання. Списки воїнів, загиблих під час Другої світової війни, списки демобілі-
зованих із Армії. Листування з Миколаївським обласним відділом державного 

забезпечення про надання допомоги сім’ям військовослужбовців. Кошториси 

витрат і штатні розписи. 

 

Миколаївська окружна каса соціального страхування  

(окрсоцстрахкаса) 

Николаевская окружная касса социального страхования 

(окрсоцстрахкасса) 

Ф. Р-602, 2072 од. зб., 1922–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в листопаді 1923 р. Була підпорядкована Головному управлінню соціаль-

ного страхування при Наркоматі праці УСРР. Здійснювала керівництво і контроль за 

діяльністю підвідомчих їй установ соціального страхування на території Миколаїв-

ського округу. Утримувала будинки відпочинку, санаторії та керувала їх діяльністю. 

Припинила діяльність у грудні 1930 р. з ліквідацією округу. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1977 р.  
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Накази та обіжники Наркомату праці УСРР, Головного управління соці-
ального страхування при Наркоматі праці УСРР, Всеукраїнської ради соціаль-

ного страхування. Протоколи засідань правління окружної і районних кас со-

ціального страхування, Всеукраїнської наради працівників соціального стра-
хування (1926), окружної страхової конференції (1927). Плани роботи, звіти і 
доповіді про діяльність органів соцстраху округу. Листування про відкриття і 
діяльність органів соцстраху, порядок внесення страхових внесків, про виді-
лення коштів на утримання тимчасово непрацездатних, надання матеріальної 
допомоги безробітним, про відкриття санаторіїв, будинків відпочинку, нічних 

санаторіїв при підприємствах і курортне лікування трудящих. Акти ревізій 

органів соцстраху округу. 

 

Миколаївська обласна каса соціального страхування  

кооперації інвалідів (облінстрахкаса) 

Николаевская областная касса социального страхования  

кооперации инвалидов (облинстрахкасса) 

Ф. Р-2767, 122 од. зб., 1945–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена 1928 р. На підставі постанови ЦВК СРСР від 7 квітня 1932 р. переймено-

вана у Миколаївську обласну касу взаємного страхування і взаємодопомоги промис-
лової кооперації інвалідів (облінстрахкаса). Була підпорядкована Українській спілці 
кас взаємного страхування і взаємної кооперації інвалідів УРСР (Укрінстрахкас). 
Здійснювала обслуговування інвалідів артілей кооперації всіма видами соціального 

страхування. Припиняла діяльність у період нацистської окупації 1941–1944 рр. Лік-

відована в серпні 1952 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 2 серп-

ня 1952 р. № 19651-Р з передачею функцій Миколаївській облпромстрахкасі. 
 

Накази та інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення 

УРСР про порядок організації і реєстрації артілей кооперації інвалідів. Поста-
нови та розпорядження президії правління Укрінстрахспілки. Протоколи звіт-
но-виборних зборів по артілях, протоколи засідань президії обласної страхо-

вої каси, організаційного бюро, страхового бюро артілей обласної каси соц-

страхування. Акти обстежень і заяви пенсіонерів та інвалідів війни про надан-

ня допомоги. Статистичні відомості і статистичні звіти про чисельний склад 

працюючих в артілях кооперації інвалідів області; звіти артілей за страховими 

внесками. 

 

Районні каси соціального страхування 

Районные кассы социального страхования 

3 фонди, 376 од. зб., 1922–1933 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенська, ф. Р-605, 319 од. зб., 1923–1927 рр. 

Новобузька, ф. Р-600, 51 од. зб., 1922–1933 рр. 

Очаківська, ф. Р-598, 6 од. зб., 1922–1926 рр. 
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Організовані в кінці 1922 р. з метою проведення соціального страхування працівни-

ків підприємств і установ на випадок тимчасової непрацездатності, видачі допомоги 

застрахованим особам та членам їх сімей на випадок материнства або смерті за ра-
хунок внесків підприємств, установ і господарств на соціальне страхування на випа-
док тимчасової непрацездатності. Підпорядковувались Миколаївській окружній касі 
соціального страхування. Дати ліквідації не встановлені. 
 

Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції і листування з Народним 

комісаріатом праці, Народним комісаріатом охорони здоров’я, Одеським губе-
рнським управлінням соціального страхування, Миколаївською окружною 

касою соціального страхування, райвиконкомами, підприємствами і установа-
ми Миколаївського округу про призначення і виплату пенсій та матеріальної 
допомоги, з питань страхування і охорони здоров’я. Протоколи засідань комі-
сії з призначення допомог безробітним, засідань правління райстрахкас. Ста-
тистичні звіти і звіти про фінансово-господарську діяльність райстрахкас.  

 

Рада кооперативного страхування членів артілей  

промислової кооперації і кооперації інвалідів  

Миколаївської області (облпромстрахрада)  

Совет кооперативного страхования членов артелей  

промышленной кооперации и кооперации инвалидов  
Николаевской области (облпромстрахсовет) 

Ф. Р-2773, 1222 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги промислової 
кооперації (облпромстрахкаса) відновила діяльність у квітні 1944 р. після визволен-

ня області від нацистських окупантів. Підпорядковувалась Українській спілці кас 
взаємного страхування і взаємодопомоги промислової кооперації. На підставі розпо-

рядження Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1952 р. № 19651-р і постанови Центрп-

ромради від 14 серпня 1952 р. № 331 в жовтні 1952 р. облпромстрахкасу об’єднано з 
інвалідною страховою касою, і з 1 січня 1953 р. вона стала іменуватися Радою коо-

перативного страхування членів артілей промислової кооперації і кооперації інвалі-
дів Миколаївської області (облпромстрахрада). Підпорядковувалась Українській 

Раді страхування промислової кооперації і кооперації інвалідів. Утворена з метою 

встановлення і стягнення страхових внесків, надання матеріальної допомоги членам 

артілей у випадку їх тимчасової непрацездатності, призначення і видачі пенсій, на-
дання лікувально-профілактичної допомоги, здійснення контролю за дотриманням 

на підприємствах артілей правил та інструкцій з охорони праці, техніки безпеки і 
промислової санітарії. Ліквідована 1960 р. на підставі постанови ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 20 червня 1960 р. № 784, ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 

11 жовтня 1960 р. № 1698 і постанови Укрпромстрахради від 22 жовтня 1960 р. 

№ 18 з передачею функцій обласному відділу соціального забезпечення і профспіл-

кам. 

 

Постанови, директиви Української спілки кас взаємного страхування і вза-
ємодопомоги промислової кооперації з фінансових питань, щодо пенсійного 

забезпечення, медичного обслуговування. Протоколи засідань правління обл-
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промстрахради, загальних зборів працівників каси, протоколи і постанови збо-

рів Ради. Положення про Раду кооперативного страхування членів артілей 

промислової кооперації. Акти розслідування нещасних випадків на виробниц-

тві. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність, медичне обслуговуван-

ня, нещасні випадки на виробництві, виконання плану з праці. Особові рахун-

ки пенсіонерів, особові справи членів каси. Листування щодо охорони праці, 
пенсійного забезпечення, соціального страхування, медичного обслуговуван-

ня, працевлаштування і роботи підлітків. 

 

Миколаївська міжрайонна каса взаємного страхування  

членів промислової кооперації (промстрахкаса) 

Николаевская межрайонная касса взаимного страхования  

членов промышленной кооперации (промстахкасса) 

Ф. Р-1003, 94 од. зб., 1929–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена в квітні 1929 р. на підставі постанови Ради Народних комісарів від 11 лип-

ня 1928 р. До 1937 р. підпорядковувалась Одеській обласній промстрахкасі та Вуко-

промсоюзкасі, з 1937 р. – Укопромсоюзкасі. Об’єднувала кошти й діяльність своїх 

членів для обслуговування їх та їхніх родин шляхом надання допомоги і пенсії, ме-
дичної допомоги, поліпшення умов побуту. Дата ліквідації невідома. 
 

Постанови президії Укрпромспілкас. Протоколи конференцій, пленумів 

правління міжрайпромстрахкаси, протоколи засідань правління, президії 
промстрахкаси, загальних зборів членів артілей, нарад активу кустарів-

одиночок, засідань бюро каси взаємодопомоги. Листування з районними арті-
лями з питань оздоровлення. Списки, довідки, посвідчення членів артілей. Са-
нітарні картки артілей. 

 

Миколаївське обласне управління Пенсійного фонду України 

Николаевское областное управления Пенсионного фонда Украины 

Ф. Р-6117, 94 од. зб., 1991-2000 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено як Миколаївська філія Українського республіканського відділення Пенсій-

ного фонду СРСР у січні 1991 р.на підставі постанови Ради Міністрів УРСР і Ради 

федерації незалежних профспілок України від 21.12.90 № 380 та рішення виконкому 

Миколаївської облради народних депутатів від 22.01.1991 р. № 25. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.1992 р. № 39 і наказу Пенсійного 

фонду України від 30.01.1992 р. № 1 на базі філії створено Миколаївське обласне 
управління Пенсійного фонду України. 

Забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, здійснює збір і акумуляцію внес-
ків, призначених для пенсійного забезпечення і виплат допомоги. Приймає участь у 

фінансуванні державних, регіональних і обласних соціальних програм підтримки 

пенсіонерів, інвалідів, інших категорій населення і страхування їх здоров’я через 
страхові компанії. 
Перше надходження документів – 2009 р. 
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Положення про обласну філію, обласне управління, накази управляючого з 
основної діяльності, протоколи загальних зборів, засідань колегії, звіти з фі-
нансово-господарської діяльності, звіти (ф.4-ПФ) обласного управління, ра-
йонних інспекцій, відділів про нарахування внесків на обов’язкове державне 
пенсійне страхування та витрачання коштів Пенсійного фонду, штатні розпи-

си, документи профспілкового комітету. 

 

Вознесенський міський відділ Миколаївського обласного  

управління Пенсійного фонду України 

Вознесенский городской отдел Николаевского областного  

управления Пенсионного фонда Украины  

Ф. 6097, 21 од. зб., 1994–1998 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Вознесенський міський відділ Миколаївського обласного управління Пенсійного 

фонду України зареєстрований розпорядженням виконавчого комітету Вознесенсь-

кої міської Ради народних депутатів від 8 грудня 1994 р. № 252-р. Діяльність органі-
зації простежується за 1994–1998 рр. Займався обліком платників, збиранням та аку-

мулюванням збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, 

призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування ви-

трат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснювались з коштів фон-

ду, а також забезпеченням призначення та виплати пенсій, фінансування яких відпо-

відно до законодавства здійснювалось за рахунок коштів фонду. 

Перше надходження документів – 2007 р. Очікується надходження документів. 

 

Положення про відділ, накази начальника з основної діяльності, звіти про 

виконання кошторису видатків та пояснювальні записки до них. Звіти про ви-

конання бюджету, нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування. Штатні розклади та зміни до них. Протоколи конкурсних комісій. 

ПЛАНУВАННЯ  

Уповноважений Державного планового комітету  

Ради Міністрів СРСР в Миколаївській області 
Уполномоченный Государственного планового комитета  

Совета Министров СССР по Николаевской области 

Ф. Р-1893, 2 од. зб., 1949 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1949 р. 

Документи надійшли на зберігання у 1949 р., розсекречені у 1990 р. 

  

Техніко-економічні показники по Миколаївському суднобудівному заводу 

ім. А.Марті на 1 січня 1949 р. Листування з заводами Міністерства суднобуді-
вної промисловості СРСР з виробничої діяльності. 
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Головне управління економіки та ринкових відносин виконавчого  

комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Главное управление экономики и рыночных отношений исполнительного 

комитета Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2799, 2533 од, зб., 1944–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Розпочала свою діяльність як обласна планова комісія в 1937 р. з утворенням Мико-

лаївської області. У зв’язку з окупацією області в 1941–1944 рр. тимчасово припиня-

ла роботу. Відновила свою діяльність у квітні 1944 р. Відповідно до постанови ЦК 

Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1988 р. та рішення сесії 
обласної Ради народних депутатів від 13 жовтня 1988 р. створене Головне планово-

економічне управління (ГоловПЕУ). 

Рішенням облвиконкому від 11 червня 1991 р. № 147 ГоловПЕУ реорганізоване в 

Головне управління економіки та ринкових відносин. Відповідно до постанови Вер-

ховної Ради України від 5 березня 1992 р. Головне управління економіки та ринко-

вих відносин ліквідоване.  
Розробляє проекти перспективних і річних планів розвитку народного господарства 
і культури області, планів промислового і сільськогосподарського виробництва, роз-
витку колгоспного і радгоспного будівництва, планів розвитку місцевого транспорту 

і зв’язку, зведених планів житлового, комунального і культурного будівництва, кон-

тролює їх виконання, а також здійснює методичне керівництво і контроль за діяльні-
стю міських і районних планових комісій. 

Перше надходження документів – 1962 р.; останнє – 1992 р. 

 

Протоколи засідань планової комісії та колегії Головного планово-

економічного управління. Перспективні і річні плани відбудови і розвитку 

народного господарства і культури області, звіти, доповіді та інформації про 

їх виконання. Економічні огляди про хід виконання народногосподарських 

планів та економічні характеристики розвитку народного господарства міст і 
районів області. Проекти планів і плани економічного і соціального розвитку 

народного господарства області по всіх напрямках галузей, зміни та допов-

нення до них. Плани розміщення підприємств борошномельної, круп’яної, 
маслоробної і виноробної промисловості. Економічний огляд стану сільського 

господарства області (1945). Перспективні і річні плани розвитку сільського 

господарства області, річні плани розвитку економіки колгоспів і радгоспів, 

звіти, інформації і довідки про їх виконання. Листування про розширення по-

сівних площ, запровадження сівозмін, створення овочевих і тваринницьких 

баз у приміських зонах для постачання населення міст, про застосування міне-
ральних добрив, зрошення полів і використання зрошуваних земель, спеціалі-
зацію радгоспів і колгоспів, розвиток рибного господарства. Відомості про 

врожайність зернових і технічних культур, наявність поголів’я худоби, а та-
кож кількість сільськогосподарської техніки в колгоспах і радгоспах, про капі-
таловкладення в сільське господарство і їх освоєння, стан і розвиток тварин-

ництва, овочівництва, про будівництво в колгоспах і радгоспах. Перспектив-

ний план посадки садів і виноградників на 1950–1955 рр. і листування про 

створення зелених зон навколо міст і робітничих селищ (1951–1960). Огляд 
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водного режиму басейнів рік Південного Бугу, південної частини Дніпра, Дні-
стра і нижньої частини Дунаю (1948). Листування про підсумки переоцінки 

основних фондів підприємств і організацій (1960), спеціалізацію промислових 

підприємств, їх обстеження, постачання сировиною і контроль за виконанням 

ними виробничих планів, про зниження собівартості продукції і підвищення 

продуктивності праці, розширення виробництва будівельних матеріалів і това-
рів широкого вжитку. Відомості про стан і розвиток промисловості області, 
про підсумки роботи промислових підприємств. Баланси вартості обладнання 

і коштів на його закупівлю, баланси трудових ресурсів області та грошових 

доходів і витрат населення області. Титульні списки капітального будівництва 
і проектно-розвідувальних робіт. Планування будівництва експериментально-

показових сіл Себіне і Грейгове (1975). Перспективні плани розвитку житлово-

комунального і шляхового будівництва області. Відомості про стан комуналь-

ного господарства області. Документи про розподіл загальної площі житлових 

будинків, введення в експлуатацію за рахунок централізованих капітальних 

вкладень. Листування про виконання постанов Ради Міністрів СРСР і Ради 

Міністрів УРСР про поліпшення роботи торговельної мережі, поліпшення ро-

боти торговельних організацій по обслуговуванню населення, розвитку това-
рообігу та їх виконання. Плани розширення мережі шкіл і навчальних закла-
дів, установ охорони здоров’я і культури. Штатні розписи, звіти про фінансо-

во-господарську діяльність. 

  

Планові комісії виконавчих комітетів районних  

і міських Рад народних депутатів 

Плановые комиссии исполнительных комитетов районных  

и городских Советов народных депутатов 

23 фонди, 2410 од. зб. 1944–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

М і с ь к і :  

Вознесенська, ф. Р-5938, 19 од. зб., 1978–1984 рр. 

Миколаївська, ф. Р-3206, 238 од. зб., 1944–1976 рр. 

Первомайська, ф. Р-3030, 184 од. зб., 1944–1986 рр. 

Р а й о н н і :  

Арбузинська, ф. Р-4021, 116 од. зб., 1952–1962, 1966–1983 рр. 

Баштанська, ф. Р-4928, 120 од. зб., 1953–1981рр. 

Березанська, ф. Р-3662, 121 од. зб., 1944–1962, 1967–1990 рр. 

Березнегуватська, ф. Р-5573, 116 од. зб., 1946–1962, 1965–1976 рр. 

Братська, ф. Р-5265, 106 од. зб., 1952–1992 рр. 

Веселинівська, ф. Р-4762, 203 од. зб., 1944–1961, 1965–1991 рр. 

Вознесенська, ф. Р-2911, 124 од. зб., 1944–1982 рр. 

Врадіївська, ф. Р-4566, 83 од. зб., 1953–1961, 1967–1987 рр. 

Доманівська, ф. Р-5074, 183 од. зб., 1950–1991 рр. 

Єланецька, ф. Р-5822, 60 од. зб., 1965–1981, 1985–1991 рр. 

Жовтнева, ф. Р-5912, 33 од. зб., 1954–1988 рр. 

Казанківська, ф. Р-6108, 30 од. зб., 1970–1982 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5618, 49 од. зб., 1953–1962; 1965–1985 рр. 
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Лисогірська, ф. Р-4862, 25 од. зб., 1953–1958 рр. 

Миколаївська, ф. Р-4911, 110 од. зб., 1952–1987 рр. 

Новобузька, ф. Р-5746, 74 од. зб., 1953–1958, 1960, 1966–1992 рр. 

Новоодеська, ф. Р-4795, 105 од. зб., 1953–1987 рр. 

Очаківська, ф. Р-3097, 157 од. зб., 1945–1962, 1965–1983 рр. 

Первомайська, ф. Р-4095, 65 од. зб., 1955–1974 рр. 

Снігурівська, ф. Р-5655, 89 од. зб., 1953–1976 рр. 

 

Розпочали свою діяльність у 1937 р. з утворенням Миколаївської області. В 1941–

1944 рр. припинили свою діяльність у зв’язку з окупацією області. Відновили свою 

діяльність у 1944 р. Займалися розробкою перспективних і поточних планів розвит-
ку народного господарства, соціально-культурного будівництва в районах та містах 

області і здійснювали контроль за їх виконанням. 

У травні 1992 р. з ліквідацією виконкомів районних рад народних депутатів та утво-

ренням райдержадміністрацій планові комісії перетворені в планово-економічні від-

діли райдержадміністрацій. 

 

Протоколи засідань планових комісій. Плани розвитку економічного і со-

ціального розвитку районів і міст області та підсумки їх виконання. Плани 

розвитку сільського господарства, державних закупок та заготівлі сільськогос-
подарської продукції, благоустрою населених пунктів районів, будівництва 
культурно-побутових об’єктів. Економічні характеристики районів, штатні 
розписи, кошториси видатків.  

СТАТИСТИКА  

Миколаївське губернське статистичне бюро (губстатбюро)  

Центрального статистичного управління УСРР. 

Николаевское губернское статистическое бюро (губстатбюро)  

Центрального статистического управления УССР 

Ф. Р-52, 66 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворене в квітні 1920 р. на підставі постанови Раднаркому України від 15 березня 

1919 р. Входило до складу губвиконкому на правах самостійного відділу і підпоряд-

ковувалось ЦСУ УСРР. Займалося збиранням та обробкою статистичних відомостей 

на території губернії. 
Припинило діяльність у 1922 р. в зв’язку з ліквідацією губернії. 
 

Накази і розпорядження губстатбюро. Доповіді про проведення статистич-

них з’їздів і конференцій. Плани роботи секцій промислової і поточної сільсь-

когосподарської статистики (1920), протоколи засідань секцій. Доповіді і звіти 

про діяльність губстатбюро і його секцій (1920). Доповідні записки про прове-
дення сільськогосподарського перепису. Листування про обстеження урожаю 

1920 р. Огляд ринкових цін у Миколаєві за 1921 рік. Звіти секцій статистики 

праці і соціального забезпечення за березень 1921 р., секції статистики народ-
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ної освіти (1922). Доповідні записки про проведення перепису населення в 

1920 р., відомості про рух населення на території губернії з 1914 по 1920 рр. 

Списки населених пунктів Миколаївської губернії, складені на основі демо-

графічного перепису 1920 р. Бюлетені Миколаївського губстатбюро (1921–

1922). Анкети і біографії працівників бюро. 

 

Вознесенське повітове статистичне бюро (повітстатбюро) 

Вознесенское уездное статистическое бюро (уездстатбюро) 

Ф. Р-1567, 12 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене в липні 1920 р. при повітовому виконкомі. Підпорядковувалось Одесько-

му губстатбюро. Займалося збором і науковою обробкою статистичних матеріалів у 

межах повіту. Припинило діяльність у 1923 р. з ліквідацією повіту. 

Надходження документів – 1951 р. 

 

Декрет, постанови, наказ, циркуляри і телеграми РНК РСФСР і УСРР та 
Вознесенського повітвиконкому. Протоколи нарад повітстатбюро і міжвідом-

чих нарад. Звіти про діяльність повітстатбюро (1921–1922). Листування про 

збір відомостей про стан промислових підприємств у повіті, про подвірне ста-
тистичне обстеження волостей, стан посівів. Зведені таблиці руху ринкових 

цін у Вознесенську і середніх повітових ринкових цін (1922). Доповіді про 

проведену роботу по статистиці народної освіти. Протоколи засідань трійки по 

шкільному перепису 1921 р. Відомості про зміну меж Вознесенського повіту. 

 

Окружні статистичні бюро (окрстатбюро)  

Окружные статистические бюро (окрстатбюро)  

2 фонди, 1403 од. зб., 1922–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови.  

Миколаївське, ф. Р-985, 1345 од. зб., 1922–1928 рр. 

Первомайське, ф. Р-2204, 58 од. зб., 1924–1930 рр. 

 

Утворені на підставі постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р. Входили до складу окр-

виконкомів на правах самостійних губстатбюро, а з 1925 р. – Центрального статуп-

равління УСРР. Припинили діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

Займалися збиранням, обробкою статистичної звітності і відомостей різних галузей 

народного господарства і культури на території округів. 

 

Плани роботи, доповіді і доповідні записки про роботу Миколаївського 

окрстатбюро (1925–1929). Документи Одеської губернської наради статисти-

ків (1924) і протоколи статистичних нарад. Доповіді і статистико-економічні 
нариси про економічний стан Миколаївського округу (1923–1927), кон’юнкту-

рні огляди народного господарства Миколаївщини (1927–1930). Матеріали до 

звітів окрвиконкому на окружних з’їздах Рад. Річні звіти і контрольні таблиці 
з промислової статистики Миколаєва (1924–19129). Документи про обстежен-

ня дрібної і кустарно-ремісничної промисловості Миколаївського округу 

(1925–1928) та професійного складу фабрично-заводської промисловості Ми-
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колаївського округу (1927). Списки промислових підприємств округу (1924–

1925, 1930). Відомості про вантажообіг залізничних станцій і річкових приста-
ней у Миколаєві і Вознесенську (1926–1928), про місцевий бюджет Миколаїв-

ського округу (1925–1928) та документи по обстеженню районних бюджетів. 

Відомості і зведені таблиці роздрібних цін у Миколаєві і селах Миколаївсько-

го і Первомайського округів. Списки торговельних установ (1927–1928). Відо-

мості про посівні площі і кількість худоби в Миколаївському окрузі (1923–

1924). Контрольні цифри по сільському господарству (1929–1930), вибірковий 

сільськогосподарський перепис по районах округу, таблиці опису Миколаїв-

ського округу по групах господарств (1924–1925) і таблиці опитувань сільсь-

когосподарських колективів і радгоспів (1927–1928), анкети по обстеженню 

машинно-тракторних товариств (1927). Статистичні зведення про селянські 
бюджети, про облік наймитів у селянських господарствах. Статистичні відо-

мості про хід колективізації, відомості про економічний і політичний стан 

колгоспів Миколаївського округу (1930). Схема п’ятирічного плану розвитку 

сільського господарства Миколаївщини на 1928–1932 рр. Картки всесоюзного 

міського перепису 1932 р. по Миколаєву, зведені таблиці та матеріали Всесо-

юзного перепису населення 1926 р. Статистичні відомості про склад обраних 

членів сільрад Первомайського округу, обраних делегатів до окружної ради. 

Відомості і таблиці природного руху населення по Миколаївському округу 

(1925). Описи районів Миколаївського і Первомайського округів. Картки все-
союзного шкільного перепису, акти обстеження шкіл Первомайського округу 

і Вознесенського району (1927); таблиці і зведення дитячого перепису (1925–

1926). Списки установ охорони здоров’я. 

 

Миколаївське обласне управління статистики  

Николаевское областное управление статистики  

Ф. Р-2133, 32947 од. зб., 1939–1941, 1944–1994 рр. 

У 1937 р. з утворенням Миколаївської області було організоване обласне управління 

народногосподарського обліку. В 1941 р. у зв’язку з окупацією області тимчасово 

припинило свою діяльність. У 1944 р. відновило роботу як управління статистики 

при уповноваженому Держплану СРСР по Миколаївській області. В 1948 р. реорга-
нізоване в статистичне управління Миколаївської області, що було підпорядковане 

Центральному статистичному управлінню при Раді Міністрів УРСР. 

Згідно з наказом Державного комітету статистики УРСР від 18 вересня 1987 р. № 21 

на базі статистичного управління Миколаївської області та його розрахункового 

об’єднання по інформаційно-обчислювальному обслуговуванню “Миколаївоблмаш-

інформ” Миколаївське обласне управління статистики на господарському розрахун-

ку і підпорядковане створеному Держкомітету УРСР, з 1991 року – Міністерству 

статистики України. 

Перше надходження документів – 1995 р., останнє – 2005 р. 

 

Накази, циркуляри, інструкції Центрального статистичного управління 

при Раді Міністрів СРСР і Центрального статистичного управління при Раді 
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Міністрів УРСР. Річні статистичні звіти підприємств важкої, легкої і харчової 
промисловості області про випуск валової продукції. Статистичні звіти про 

підсумки інвентаризації майна і устаткування підприємств, організацій і уста-
нов після визволення території області від нацистських окупантів (1944).  

Основні показники, підсумки роботи промислових підприємств. Матеріали 

перепису підприємств легкої промисловості (1940). Річні статистичні звіти 

колгоспів і радгоспів, відомості про розміри посівних площ, урожайність зер-

нових і технічних культур, кількість зрошуваних земель і їх використання, 

ефективність використання Верхньо-Інгулецької зрошувальної системи, про 

сортовипробування різних сільськогосподарських культур, розвиток тварин-

ництва, кількість тракторів, комбайнів й іншої сільськогосподарської техніки 

в колгоспах і радгоспах, електрифікацію сільського господарства, чисельність 

колгоспників і робітників радгоспів, оплату їх праці. Звіти і доповідні записки 

облстатуправління про виконання державних планів розвитку сільського гос-
подарства області, надходження і впровадження винаходів і раціоналізаторсь-

ких пропозицій у сільському господарстві. Матеріали перепису плодоовоче-
вих, виноградних і шовковичних насаджень у радгоспах і колгоспах (1945–

1950). Таблиці обчислення собівартості сільськогосподарської продукції. Ста-
тистичні річні звіти про діяльність заготівельних і торговельних організацій і 
підприємств громадського харчування. Зведені річні та первинні звіти про за-
готівлю сільськогосподарських продуктів. Зведення про хід реалізації сільгос-
ппродуктів і худоби радгоспами і колгоспами, а також колгоспниками. Мате-
ріали про реєстрацію цін на колгоспних ринках. Річні звіти і статистичні відо-

мості про хід капітального будівництва і виконання планів капіталовкладень у 

спорудження підприємств суднобудівної промисловості, важкого і легкого 

машинобудування, житлово-комунальних й інших підприємств. Зведені стати-

стичні звіти про роботу залізничного, автомобільного і водного транспорту, 

собівартість вантажних перевезень. Річні звіти обласного управління зв’язку і 
телефонних станцій. Статистичні відомості про житловий фонд міст, робітни-

чих селищ, селищ міського типу і районних центрів. Документи з обліку ко-

мунальних підприємств. Річні статистичні звіти науково-дослідних, культурно-

освітніх, а також установ охорони здоров’я і соціального забезпечення, уні-
верситетів культури, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів і зага-
льноосвітніх шкіл. Відомості про механічний і природний рух населення об-

ласті. Матеріали перепису населення. Статистичні розробки списків виборців 

по виборах до рад. Відомості про адміністративно-територіальні зміни на Ми-

колаївщині (1952–1962), про чисельність і працевлаштування переселенців. 

Статистичні звіти і відомості про чисельність робітників і службовців за про-

фесіями, тарифними розрядами, системами оплати праці, за статтю, віком і 
стажем безперервної роботи, про фонди заробітної плати по підприємствах, 

установах і організаціях області, про підготовку і підвищення кваліфікації ро-

бітників та інженерно-технічного персоналу, чисельність спеціалістів з ви-

щою освітою. Статистичні звіти з охорони навколишнього середовища, зов-
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нішніх економічних зв’язках, інноваційних вкладеннях, а також підсумки об-

стеження бюджетів сімей. 

  

Районні (міські) інспектури, інформаційно-обчислювальні станції  
державної статистики та районні (міські) відділи статистики  

Районные (городские) инспектуры, информационно-вычислительные 
станций государственной статистики  

и районные (городские) отделы статистики 

26 фондів, 15085 од. зб., 1931–1936, 1944–2002 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

М і с ь к і :  

Миколаївська, ф. Р-984, 690 од. зб., 1931–1936; 1944–1993 рр. 

Первомайська, ф. Р-3242, 121 од. зб., 1946–1971 рр. 

Р а й о н н і :  

Арбузинська, ф. Р-4023, 650 од. зб., 1944–1962, 1966–1988 рр. 

Баштанська, ф. Р-3505, 735 од. зб., 1944–1983 рр. 

Березанська, ф. Р-5244, 618 од. зб., 1944–1962, 1966–1988 рр. 

Березнегуватська, ф. Р-5486, 311 од. зб. 1944–1962, 1965–1978 рр. 

Братська, ф. Р-4381, 751 од. зб., 1946–1992 рр. 

Веселинівська, ф. Р-4262, 788 од. зб., 1944–1997 рр. 

Вознесенська, ф. Р-2932, 1011 од. зб., 1946–1956, 1966–2000 рр. 

Володимирівська, ф. Р-4001, 78 од. зб., 1944–1952 рр. 

Врадіївська, ф. Р-4967, 1058 од. зб., 1944–1962, 1966–2002 рр. 

Доманівська, ф. Р-5081, 859 од. зб., 1944–1989 рр. 

Єланецька, ф. Р-4819, 496 од. зб., 1944–1962, 1965–1985 рр. 

Жовтнева, ф. Р-3304, 496 од. зб., 1944–1978 рр. 

Казанківська, ф. Р-3846, 219 од. зб., 1951–1970 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5664, 1370 од. зб., 1944–2001 рр. 

Лисогірська, ф. Р-4871, 53 од. зб., 1944–1951 рр. 

Миколаївська, ф. Р-4409, 441 од. зб., 1944–1994 рр. 

Мостовська, ф. Р-5082, 72 од. зб., 1944–1958 рр. 

Новобузька, ф. Р-4160, 832 од. зб., 1949–1990 рр. 

Новоодеська, ф. Р-4474, 397 од. зб., 1944–1988 рр. 

Очаківська, ф. Р-3101, 1371 од. зб., 1944–1996 рр. 

Первомайська, ф. Р-5189, 892 од. зб., 1945–1990 рр. 

Привільнянська, ф. Р-4924, 54 од. зб., 1944–1958 рр. 

Снігурівська, ф. Р-3651, 714 од. зб., 1944–2000 рр. 

Широколанівська, ф. Р-3783, 8 од. зб., 1946–1948 рр. 

 

Утворені в 1932 р. згідно з постановою ВУЦВК і Ради народних комісарів (РНК) 

УСРР від 4 червня 1932 р. Підпорядковувались Одеському обласному управлінню 

народногосподарського обліку, з 1931 р., з утворенням області, – Миколаївському 

обласному управлінню народногосподарського обліку. 

У 1941 р. в зв’язку з окупацією області тимчасово припинили свою діяльність. У 

1944 р. відновили свою роботу як районні (міські) інспектури УСУ Держплану 

СРСР. В березні 1948 р. постановою РМ СРСР № 3018 реорганізовані в інспектури 

державної статистики. У 1972 р. на базі інспектур державної статистики і обчислю-

вальних станцій створені інформаційно-обчислювальні станції державної статисти-

ки. В жовтні 1987 р. згідно з наказом Державного комітету УРСР по статистиці від 
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18 вересня 1987 р. № 21 інформаційно-обчислювальні станції реорганізовані в ра-
йонні (міські) відділи статистики. 

Підпорядковані обласному управлінню статистики Миколаївської області. 
Займалися збиранням та обробкою статистичних даних на території районів, міст. 
 

Статистичні звіти промислових підприємств по виконанню планів вироб-

ництва, реалізації продукції. Звіти, статистичні відомості обліку посівних 

площ, врожайності і хлібозаготівель, посівів ярових та озимих культур, обліку 

продукції тваринництва та їх кількості в колгоспах, радгоспах, кооперативних 

господарствах, у населення. Звіти, відомості про наявність і стан сільгосптех-

ніки, капітальне будівництво, про введення в дію об’єктів, основних фондів. 

Звіти сільрад про житлові будинки, які належать громадянам на правах влас-
ності, списки володарів будинків у Миколаєві, звіти про прийняття жителів із 
населених пунктів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

Відомості про чисельність і рух населення, чисельність і склад спеціалістів, 

які мають вищу і середню освіту, фонди заробітної плати. Матеріали Всесоюз-
них переписів населення (1959–1970). Аналітичні записки і доповіді по всіх 

галузях розвитку господарства та культури. Документи про стан народної 
освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства. 
Списки установ, організацій і підприємств. 

ФІНАНСИ  

Комісар у правах фінансів і торгівлі Миколаївської  
Ради робітничих і військових депутатів  

Комиссар по делам финансов и торговли Николаевского  

Совета рабочих и военных депутатов 

Ф. Р-2240, 8 од. зб., 1917–1918 р. Опис, каталог. Рос. мова. 

Посада комісара введена на підставі рішення загальних зборів Ради робітничих і 
військових депутатів від 17 лютого 1918 р. Припинив діяльність у березні 1918 р. у 

зв’язку з окупацією Миколаєва австро-німецькими військами. 

Надходження документів – 1956 р. 

 

Протоколи загальних зборів службовців Миколаївського відділення держ-

банку. Розпорядження Ради робітничих і військових депутатів та листування 

про націоналізацію судноплавних підприємств і суден, вилучення цінностей у 

приватних магазинах Миколаєва, видачу грошових сум на витрати по органі-
зації Червоної Армії, на утримання міліції, стягнення податків з нерухомого 

майна, встановлення контролю за фінансовою діяльністю приватних підпри-

ємств, введення нових окладів. Відомості про фінансовий стан м. Миколаєва. 
Кошториси грошових витрат промислових підприємств міста. Відношення 

підприємств і установ міста про видачу грошових сум. 
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Фінансовий відділ виконавчого комітету Миколаївської  
Ради робітничих, червоноармійських і червонофлотських депутатів 

Финансовый отдел исполнительного комитета Николаевского  

Совета рабочих, красноармейских и краснофлотских депутатов 

Ф. Р-2834, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність фінвідділу простежується за документами протягом квітня – липня 1919 р. 

Після вигнання 15 березня 1919 р. інтервентів з Миколаєва і передачі влади в місті 
Раді робітничих депутатів фінвідділ став підпорядковуватись виконавчому комітету 

Миколаївської Ради робітничих депутатів. 16 травня 1919 р. до неї були кооптовані 
представники військових частин, і вона стала називатися Миколаївська Рада робіт-
ничих, червоноармійських і червонофлотських депутатів, а фінансовий відділ перей-

шов у її підпорядкування. Фінансовий відділ припинив свою діяльність у серпні 
1919 р., оскільки з наступом денікінських військ Рада припинила свою діяльність. 

Надходження документів – 1963 р. 

 

Листування з військовим мобілізаційним комітетом, військовим комісаріа-
том, Миколаївським відділенням Держбанку про надання відстрочок від при-

зову військовозобов’язаних працівників. Списки військовозобов’язаних служ-

бовців фінансових установ. 

 

Миколаївський фінансовий відділ губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

(губфінвідділ) 

Николаевский финансовый отдел губернского исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(губфинотдел) 

Ф. Р-117, 437 од. зб., 1918–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворений у лютому 1920 р. як відділ губревкому, пізніше – губвиконкому. Одноча-
сно був підпорядкований Народному комісаріату фінансів УСРР. Здійснював нагляд 

за нарахуванням та надходженням податків, розподілом кредитів між організаціями 

і підприємствами, розглядав кошториси прибутків та видатків державних установ, 

керував діяльністю повітових фінансових відділів. 

Припинив діяльність у листопаді 1922 р. в зв’язку з ліквідацією губернії. 
Надходження документів – 1929 р. 

 

Положення про губернські та повітові фінвідділи. Звіти про діяльність губ-

фінвідділу, його підвідділів та повітових фінвідділів. Протоколи засідань Ми-

колаївської міської і податкових комісій, тарифно-нормативних і розцінкових 

комісій. Розпорядження і листування про націоналізацію промислових підп-

риємств (1920), ліквідацію приватних кредитних установ, проведення фінан-

сової реформи, розширення прав підприємств і установ в області фінансуван-

ня, нарахування і надходження прямих та непрямих податків; відкриття кре-
дитів військовим та цивільним установам; надання позик та допомоги, нагляд 

за станом торгівлі, боротьба зі спекуляцією. Списки колишніх приватних кре-
дитних установ і націоналізованих підприємств (1920–1921). 
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Фінансові відділи виконавчих комітетів повітових  

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных  

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

2 фонди, 26 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенський, ф. Р-64, 5 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський, ф. Р-71, 21 од. зб., 1920–1923 рр. 

 

Утворені в 1920 р. згідно з декретом РНК УСРР від 22 лютого 1919 р. як відділи по-

вітвиконкомів. Підпорядковувалися фінансовому відділу губвиконкому. Припинили 

свою діяльність у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

Займалися складанням повітових бюджетів, контролювали дотримання фінансової 
дисципліни. 

Документи надійшли у 1935 р. 

 

Накази окрфінвідділу. Протоколи засідань податкової комісії 4-го району 

по одномайновому податку. Кошторис Миколаївського повітового управлін-

ня. Списки недоїмок по продподатку, платників податків і зрівняльних зборів 

по районах міста. Списки працівників відділу. 

 

Фінансовий відділ Миколаївського окружного  

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських  

і червоноармійських депутатів (окрфінвідділ) 

Финансовый отдел Николаевского окружного исполнительного  

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских  

депутатов (окрфинотдел) 

Ф. Р-116, 2936 од. зб., 1920–1930 рр. Описи, каталог. Рос. мова 

Організований у травні 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р. 

Був підпорядкований Одеському губфінвідділу, а з 1925 р. безпосередньо Наркома-
ту фінансів УСРР. Виконував у межах округу функції, аналогічні функціям губфін-

відділу. Припинив свою діяльність у вересні 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу. 

Документи надійшли у 1930 р. 

 

Постанови, циркуляри та інструкції Наркомату фінансів УСРР, Одеського 

губфінвідділу (1923–1925). Накази по Миколаївському окрфінвідділу. Прото-

коли засідань окружних і районних бюджетних і податкових комісій, бюджет-
них і кон’юнктурних нарад при окрфінвідділі, окружної державної фондової 
комісії, нарад контролерів і фінінспекторів окрфінвідділу, а також нарад пра-
цівників Новобузького і Привільнянського райфінвідділів. Річні плани роботи 

окрфінвідділу, валютної інспекції, плани реорганізації фінансових відділів 

округу (1930). Періодичні звіти про діяльність окрфінвідділу, про виконання 

держбюджету по округу, виконання кошторисів установами. Балансові звіти 

по сільськогосподарському податку, зведення про хід податкових кампаній. 

Тези доповіді Миколаївської окружної ревізійної комісії на VII окружному 
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з’їзді Рад (1925). Розпорядження і листування про складання проекту прибут-
ків і витрат по держбюджету УСРР на 1925–1926 рр., реалізацію позик, робо-

ту ощадкас, організацію і роботу валютної інспекції, про проведення кампанії 
по обліку об’єктів оподаткування, про оподаткування куркульських госпо-

дарств, облік і порядок реалізації державного фондового майна, реєстрацію 

кредитних товариств. Відомості про стан промисловості і торгівлі округу, над-

ходження і витрати державних коштів по округу (1926), стан банків (1925–

1926), виконання плану капітальних і відбудовчих робіт на шляхах союзного 

значення, експлуатацію державних земель по районах округу, використання 

фондів бідності і соцстрахування по округу. Статистичні відомості про уста-
нови, що перебували на місцевому бюджеті (1924). Статути кредитних уста-
нов округу. Списки підприємств місцевого значення, кооперативних това-
риств, радгоспів округу. Акти обстеження роботи окрфінвідділу, ревізії фінан-

сової діяльності установ і підприємств, економічного обстеження неврожай-

них районів округу. 

 

Фінансові інспектори районів, дільниць м. Миколаєва  

та Березнегуватської дільниці 
Финансовые инспекторы районов, участков г. Николаева  

и Березнеговатского участка 

13 фондів, 227 од. зб., 1918–1930, 1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

2-го  району ,  ф. Р-20, 49 од. зб., 1922–1926 рр. 

3-го  району ,  ф. Р-21, 24 од. зб., 1922–1925 рр. 

4-го  району ,  ф. Р-22, 38 од. зб., 1921–1926 рр. 

5-го  району ,  ф. Р-23, 38 од. зб., 1922–1926 рр. 

6-го  району ,  ф. Р-1396, 4 од. зб., 1918–1919 рр. 

94- ї  дільниці ,  ф. Р-24, 2 од. зб., 1927–1928 рр. 

96- ї  дільниці ,  ф. Р-25, 2 од. зб., 1927–1928 рр. 

216- ї  дільниці ,  ф. Р-26, 3 од. зб., 1926–1928 рр. 

217- ї  дільниці ,  ф. Р-27, 6 од. зб., 1927–1928, 1936 рр. 

218- ї  дільниці ,  ф. Р-28, 32 од. зб., 1926–1929 рр. 

220- ї  дільниці ,  ф. Р-30, 21 од. зб., 1926–1927 рр. 

222- ї  дільниці ,  ф. Р-31, 2 од. зб., 1926–1929 рр. 

Березнегуватської  дільниці ,  ф. Р–1903, 6 од. зб., 1924–1930 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1918–1930 рр. Підпо-

рядкувалися фінансовим відділам повітових та окружних виконкомів. 

Займалися обліком платників податків та їх збиранням. 

 

Циркуляри, розпорядження Одеського губфінвідділу, листування по майно-

вому та промисловому оподаткуванню, податку з будівель, зрівняльних і гербо-

вих зборах, займах. Протоколи засідань дільничних податкових комісій. Звіти 

фінінспекторів та звіти про промисловий податок. Списки платників та борж-

ників податків, торгових організацій. Листування про збір недоїмок та з сільсь-
когосподарськими, кооперативними товариствами про патенти. Реєстраційні 
листи на видані патенти. Особові справи та списки фінансових інспекторів. 



306 

Державний архів Миколаївської області 

Фінансове управління виконавчого комітету Миколаївської  
обласної Ради народних депутатів 

Финансовое управление исполнительного комитета Николаевского  

областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-1196, 2356 од. зб., 1935–1941, 1944–1990 рр.  

Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований у 1937 р. в зв’язку з утворенням області як відділ облвиконкому. 

Припиняв діяльність під час нацистської окупації (серпень 1941 – березень 1944). 

Відновив роботу у квітні 1944 р. У березні 1963 р. на підставі Указу Президії Верхо-

вної Ради УРСР з поділом області на промислову та сільськогосподарську частини 

облфінвідділ також був реорганізований на промисловий і сільськогосподарський 

фінвідділи, які згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р. 

були об’єднані. У відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 7 берез-
ня 1985 р. фінансовий відділ перейменований у фінансове управління облвикон-

кому. Одночасно перебував у підпорядкуванні Міністерства фінансів УРСР. 

Складає обласний бюджет, забезпечує його виконання, контролює роботу рай- і 
міськвідділів. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1998 р. 

 

Накази і розпорядження Народного комісаріату фінансів УРСР, Міністерс-
тва фінансів УРСР, фінансового відділу та управління. Протоколи засідань 

колегії, нарад працівників фінансових установ області, фінансового управлін-

ня. Зведені бюджети області, районів, міст та зведені річні звіти про виконан-

ня місцевих бюджетів, звіти про виконання місцевих бюджетів міст і районів 

області, про виконання плану з праці, виконання кошторису видатків на утри-

мання апарату фінорганів. Зведені фінансові плани установ торгівлі, охорони 

здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури. Поквартальний розпис 
прибутку і видатків по господарських органах, установах і організаціях сіль-

ського і водного господарства. Річні плани надходжень податків з обігу, плани 

надходження прибуткового податку з населення, колгоспів, кооперативних 

організацій. Звіти про суми надходжень у бюджет держави і місцевий бю-

джет. Штатні розписи і кошториси обласних установ, організацій і підпри-

ємств. Журнали обліку реєстрації штатів і кошторисів. Довідки та акти ком-

плексних ревізій по виконанню місцевих бюджетів. Зведені кошториси на 
утримання соціально-культурних установ. Довідки про виконання планів то-

варообігу, прибутку та інших платежів. Зведені звіти про роботу з кадрами. 

Документи профспілкового та місцевого комітетів. 

 

Відділ цін виконавчого комітету Миколаївської обласної  
Ради народних депутатів 

Отдел цен исполнительного комитета Николаевского областного  

Совета народных депутатов 

Ф. Р-5661, 91 од. зб., 1970–1979 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 січня 1970 р. і рі-
шенням облвиконкому від 29 травня 1970 № 365. 
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Підпорядковувався Державному комітету цін Ради Міністрів УРСР та облвикон-

кому. 

Здійснював роботу по вдосконаленню ціноутворення і контролю за дотриманням 

державної дисципліни цін. 

Перше надходження документів – 1983 р., останнє – 1990 р. 

 

Протоколи засідань Державного комітету цін УРСР. Рішення відділу про 

вилучення в прибуток бюджету сум, отриманих у результаті зниження цін і 
правил торгівлі. 

Плани і звіти про роботу управління. Звіти про роботу комісій райміськви-

конкомів по контролю за додержанням цін і правил торгівлі. Листування з 
Держкомітетом цін з питань ціноутворення. Звіти про фінансово-господарську 

діяльність, з кадрів. Документи про роботу госпрозрахункової групи та роботу 

міжвідомчого відділу цін. 

 

Фінансові відділи виконавчих комітетів районних  

і міських Рад народних депутатів 

Финансовые отделы исполнительных комитетов районных  

и городских Советов народных депутатов 

31 фонд, 18904 од. зб., 1944–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

М і с ь к і :  

Вознесенський, ф. Р-2913, 268 од. зб., 1963–1964, 1975–1997 рр. 

Миколаївський, ф. Р-1192, 2516 од. зб., 1925–1941, 1944–1997 рр. 

Первомайський, ф. Р-3027, 698 од. зб., 1944–1986 рр. 

Р а й о н н і :  

Арбузинський, ф. Р-3047, 942 од. зб., 1944–1962, 1967–1988 рр. 

Баштанський, ф. Р-2945, 917 од. зб., 1944–1982 рр. 

Березанський, ф. Р-3664, 361 од. зб., 1944–1961, 1967–1980 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-4545, 1249 од. зб., 1944–1962, 1965–1984 рр. 

Братський, ф. Р-3566, 643 од. зб., 1945–1990 рр. 

Веселинівський, ф. Р-3588, 859 од. зб., 1944–1961, 1965–1997 рр. 

Вознесенський, ф. Р-2912, 489 од. зб., 1944–1997 рр. 

Володимирівський, ф. Р-4002, 163 од. зб., 1944–1959 рр. 

Врадіївський, ф. Р-3325, 410 од. зб., 1944–1961, 1966–1982 рр. 

Доманівський, ф. Р-4592, 543 од. зб., 1944–1983 рр. 

Єланецький, ф. Р-4438, 496 од. зб., 1945–1962, 1965–1990 рр. 

Жовтневий, ф. Р-3193, 792 од. зб., 1944–1962, 1965–1981 рр. 

Заводський, ф. Р-3462, 315 од. зб., 1944–1948, 1951–1956, 1970–1985 рр. 

Казанківський, ф. Р-3316, 593 од. зб., 1944–1982 рр. 

Корабельний, ф. Р-5871, 126 од. зб., 1974–1985 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-4351, 601 од. зб., 1944–1995 рр. 

Ленінський, ф. Р-3463, 257 од. зб., 1944–1948, 1951–1956, 1971–1985 рр. 

Лисогірський, ф. Р-3387, 447 од. зб., 1944–1958 рр. 

Мостівський, ф. Р-5071, 59 од. зб., 1944–1958 рр. 

Миколаївський, ф. Р-4910, 653 од. зб., 1944–1996 рр. 

Новобузький, ф. Р-3549, 916 од. зб., 1944–1996 рр. 

Новоодеський, ф. Р-3694, 448 од. зб., 1944–1990 рр. 
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Очаківський, ф. Р-3431, 1311 од. зб., 1944–1983 рр. 

Первомайський, ф. Р-3389, 593 од. зб., 1944–1986 рр. 

Привольнянський, ф. Р-4113, 235 од. зб., 1944–1958 рр. 

Снігурівський, ф. Р–1907, 753 од. зб., 1929, 1944–1977 рр. 

Широколанівський, ф. Р-3784, 15 од. зб., 1946–1953 рр. 

Центральний, ф. Р-3464, 236 од. зб., 1944–1948, 1951–1956, 1971–1989 рр. 

 

Утворені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 червня 1931 р. Віднови-

ли діяльність у 1944 р. Складали районні і міські бюджети, керували діяльністю бю-

джетних і господарських установ і організацій по використанню коштів, надходження 

податків, контролювали дотримання штатних розписів і фінансової дисципліни. 

 

Накази завідувачів фінвідділами. Протоколи виробничих нарад. Бюджети, 

проекти бюджетів міст районів та звіти про їх виконання. Затверджені кошто-

риси установ, організацій, що знаходяться на міському, районному бюджетах. 

Журнали реєстрації штатних розписів і кошторисів. Річні звіти про нараховані 
податки, про надходження і недоїмки по платежах у бюджет. Статистичні зві-
ти про результати обліку та нарахування податків. Звіти про роботу контроле-
ра-ревізора. Річні звіти про зміни нарахованих сум та надходження платежів 

по податках, про результати обліку платників податків, нарахування сільсько-

господарського податку та податку з населення. Документи профкому. 

 

Головний контролер-ревізор контрольно-ревізійного управління  

Міністерства фінансів України, м. Миколаїв 

Главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления  

Министерства финансов Украины, г. Николаев 

Ф. Р-2905, 414 од. зб., 1944–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.  

Утворений у жовтні 1937 р. відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УРСР. Знахо-

дився у віданні Народного комісаріату фінансів СРСР, у 1946 р. – Міністерства фі-
нансів СРСР і з 1956 р. – Міністерства фінансів УРСР, з вересня 1991 р. – Міністерс-
тва фінансів України. 

Відновив роботу в квітні 1944 р. Здійснював контроль за виконанням державного і 
місцевого бюджетів. 

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 2005 р. 

 

Протоколи виробничих і службових нарад. Квартальні плани робіт і річні 
звіти про контрольну ревізійну роботу. Штатні розписи. Документи перевірок 

і ревізій виконання бюджету підприємствами, організаціями та установами 

області. 
 

Податкові інспектори району та дільниць м. Миколаєва 

Налоговые инспекторы района и участков г. Николаева 

4 фонди, 295 од. зб., 1917–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Податковий  інспектор  2-ої  дільниці ,  ф. Р-1200, 95 од. зб., 1917–1919 рр. 

Податковий  інспектор  4-ої  дільниці ,  ф. Р-1201, 185 од. зб., 1917–1920 рр. 
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Податковий  інспектор  6-ої  дільниці ,  ф. Р-2059, 13 од. зб., 1918–1920 р. 

Податковий  інспектор  7-го  району ,  ф. Р-2147, 2 од. зб., 1918–1919 рр. 

 

Діяльність податкових інспекторів простежується за документами протягом 1917–

1920 рр. Підпорядковувалися фінансовому відділу, губвиконкому. Займалися зби-

ранням податків. 

 

Особові справи і списки платників податків. Документи про роботу Воск-

ресенського споживчого товариства за 1917–1919 рр. 

 

Районні податкові бюро 

Районные налоговые бюро 

3 фонди, 40 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Арбузинське, ф. Р-2736, 1 од. зб., 1922 р. 

Снігурівське, ф. Р-2869, 29 од. зб., 1920–1923 р. 

Суворівське, ф. Р-2876, 10 од. зб., 1922 р. 

 

Діяльність установ простежується протягом 1920–1923 рр. Підпорядковувалися про-

довольчим комітетам повітвиконкомів. 

Здійснювали облік об’єктів оподаткування, займалися збиранням продовольчих по-

датків. 

 

Постанови, циркуляри, накази, розпорядження Раднаркому, Наркомату 

продовольства, Миколаївського губвиконкому, Херсонського повітового прод-

кому, Одеського губернського і повітового профкомів. Протоколи засідань Воз-
несенського повітового продовольчого з’їзду, виїзної сесії Висунського волрев-

кому. Звіти, доповіді Снігурівського районного податкового бюро, листування 

про відшкодування податків. Списки платників продовольчого податку. 

 

Державна податкова адміністрація в Миколаївському районі 
Государственная налоговая администрация в Николаевском районе 

Ф. Р-6081, 37 од. зб., 1990–1996 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена як податкова інспекція згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 

12 квітня 1990 р. та наказом Міністра фінансів УРСР від 13 квітня 1990 р. № 19 

“Про створення державної податкової служби”. Відповідно до Указу Президента 
України від 22 серпня 1996 р. № 760/96 “Про утворення державної податкової адмі-
ністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” створена дер-

жавна податкова адміністрація у Миколаївському районі. 
 

Накази з основної діяльності, акти опису та оцінки майна, звіти про суми 

надходження і недоїмки податків і платежів у бюджет, про виконання кошто-

рису. Штатні розписи. 
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КРЕДИТНА  СИСТЕМА  

Миколаївське обласне управління Національного банку України  

Николаевское областное управление Национального банка Украины  

Ф. Р-980, 6769 од. зб., 1918–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У квітні 1922 р. утворене Миколаївське відділення Державного банку СРСР. Відпо-

відно до наказу голови правління Державного банку СРСР від 2 жовтня 1937 р. від-

ділення реорганізоване в обласну контору Державного банку СРСР. В період наци-

стської окупації Миколаївської області контора функціонувала в м. Ірбіті Свердлов-

ської області. В березні 1944 р. відновила роботу в Миколаєві. Згідно зі спільною 

постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 17 липня 1987 р. № 821 і постановою Ради 

Міністрів СРСР від 6 жовтня 1987 р. № 1118 “Про перебудову діяльності та органі-
заційної структури банків СРСР” з 1 січня 1988 р. обласна контора Держбанку СРСР 

реорганізована в обласне управління Держбанку СРСР. Відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 20 березня 1991 р. “Про банки і банківську діяльність” і 
згідно з наказом НБУ від 21.09.91 № 17 “Про зміну структури Українського респуб-

ліканського банку Держбанку СРСР” на базі Миколаївського обласного управління 

Держбанку СРСР створене Миколаївське обласне управління Національного банку 

України. 

Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 2004 р. 

 

Накази, інструкції і циркуляри правління Держбанку СРСР, Всеукраїнсь-

кої контори Держбанку СРСР, правління обласної контори Держбанку СРСР 

(1937–1943), керуючого, начальника управління. Протоколи засідань правлін-

ня Всеукраїнської контори Держбанку СРСР, Миколаївського відділення 

(1922–1937) та обласної контори Держбанку СРСР (1937–1943), виробничих, 

кредитних і технічних нарад, оргбюро обласної контори Держбанку СРСР 

(1937), обліково-позичкового комітету. Річні звіти, доповіді та інформації про 

діяльність відділення (1922–1937), обласної контори (1937–1943), районних 

відділень Держбанку СРСР, про виконання державного бюджету. Розпоря-

дження та листування про складання кредитно-фінансових планів проведення 

грошових реформ. Кон’юнктурні огляди розвитку товарообороту області, ви-

конання державного бюджету. Офіційні бюлетені Народного комісаріату фі-
нансів УСРР і Всеукраїнської контори Держбанку СРСР (1928–1934). Журна-
ли наявності оборотного капіталу. Документи про евакуацію та реевакуацію 

обласної контори і районних відділень Держбанку СРСР (1941–1943). Баланси 

грошових доходів та витрат населення області, звіти про грошовий обіг, про 

кредитно-розрахункову роботу, фінансування народного господарства, довід-

ки про касові обороти. Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність 

обласної контори і районних відділень держбанків, облуправління Національ-

ного банку України, про фінансування капітальних вкладень. Статистичні зві-
ти про касові обороти, фінансування капремонту і використання засобів роз-
витку виробництва, прострочену заборгованість позики. Акти ревізій фінансо-

во-господарської діяльності з питань використання кредитів та умов їх вида-
вання, проведення операцій з іноземними валютами. Документи про прове-
дення грошової реформи (1996). 
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Миколаївська міська комісія сприяння  

державному кредиту та ощадній справі 
Николаевская городская комиссия содействия  

государственному кредиту и сберегательному делу 

 Ф. Р-2090, 10 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується протягом 1930–1931 рр. 

 

Інструкції Центральної комісії сприяння держкредиту та ощадній справі з 
організації міських комісій. Протоколи засідань Центральної комісії сприяння 

при президії ВУЦВК УСРР і Миколаївської міської комісії. Особові картки 

громадських інструкторів.  

 

Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств 

Николаевский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ 

Ф. Р-344, 2 од. зб., 1918, 1928 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в липні 1915 р. В жовтні 1920 р. припинила свою діяльність у зв’язку з 
утворенням на її базі Миколаївської губернської сільськогосподарської секції при 

губернській кооперативній спілці. 
Об’єднувала і керувала роботою кредитних і ощадно-позичкових товариств. 

Документи спілки за 1917–1920 рр. знаходяться у ф. Р-345 – Миколаївська губернсь-

ка сільськогосподарська секція при губернській кооперативній спілці. 
 

Списки службовців кредитних і ощадно-позичкових товариств за 1918 р. 

Листування з кредитними товариствами про порядок приймання вкладів на 
поточний рахунок, заяви кустарів. 

 

Відділення Всеукраїнського кооперативного банку “Українбанк”  

Отделения Всеукраинского кооперативного банка “Украинбанк”  

2 фонди, 70 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенське, ф. Р-594, 54 од. зб.,1923–1930 рр. 

Миколаївське, ф. Р-597, 16 од. зб., 1924–1930 рр. 

 

Діяльність відділення простежується за документами протягом 1923–1930 рр. Здійс-
нювали фінансування кооперативних організацій. 

 

Постанови НКФ СРСР і УСРР про товарокредитні і товарокомісійні опера-
ції кредитних установ. Циркуляри Укрінбанку і Миколаївського окрфінвідді-
лу про реформи фінансового господарства споживкооперації, асигнування ко-

штів на хлібозаготівлю, створення запасних капіталів. Протоколи засідань 

правління Українбанку, засідань представників держорганів кооперації і тор-

гівлі та правлінь сільськогосподарських товариств. Протоколи загальних збо-

рів та списки представників від організацій-пайовиків. Доповідь голови Укра-
їнбанку. Річні звіти сільськогосподарських кредитних товариств та районних 
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товариств споживачів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відді-
лень. 

Листування з Всеукраїнським кооперативним банком “Українбанк”, з під-

приємствами і організаціями про грошові операції, кредити на житло. Анкети 

співробітників Миколаївського відділення.  

 

Миколаївське міське відділення народного банку 

Николаевское городское отделение народного банка  

Ф. Р-595, 5 од. зб., 1918–1920 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1918–1920 рр. Займа-
лося фінансуванням та кредитуванням народного господарства.  
 

Документи про охорону банку та з особового складу.  

 

Миколаївський окружний  

сільськогосподарський банк (окрсільбанк) 

Николаевский окружной   

сельскохозяйственный банк (окрсельбанк)  

Ф. Р-596, 895 од. зб., 1924–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене як Миколаївське агентство Одеського товариства сільськогосподарського 

кредиту (1923–1927), яке в березні 1927 р. було перетворене на Миколаївський 

окружний сільськогосподарський банк. Перебувало у віданні Всеукраїнського сіль-

ськогосподарського банку “Укрсільбанк”. Відало фінансуванням і кредитуванням 

сільськогосподарських артілей та кредитних товариств, видавало грошові позички 

на організацію і розширення колективних господарств. Ліквідоване в 1930 р. з лікві-
дацією округу. 

 

Циркуляри та інструкції Всеукраїнського сільськогосподарського банку, 

Миколаївського агентства Одеського товариства сільськогосподарського кре-
диту (1923–1927), Миколаївського окружного товариства сільськогосподарсь-

кого кредиту (1927–1930). Протоколи засідань правління Всеукраїнського 

сільськогосподарського банку, правління і адміністративно-технічних нарад 

Миколаївського окружного товариства сільськогосподарського кредиту (1927–

1930), загальних зборів членів сільськогосподарських кредитних товариств. 

Звіти про діяльність Миколаївського агентства (1925), Миколаївського окруж-

ного товариства сільськогосподарського кредиту (1928–1930) та сільськогос-
подарських кредитних товариств. Відомості про хід колективізації сільського 

господарства по Миколаївській області, розподіл і видавання кредитів сільсь-

когосподарським товариствам. 
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Миколаївське відділення Одеського комунального банку  

Николаевское отделение Одесского коммунального банка  

Ф. Р-921, 31 од. зб., 1923–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність простежується за документами протягом 1923–1941 рр. Підпорядковува-
лось Одеській обласній конторі комунального банку. Здійснювало фінансування 

комунального, житлового будівництва та їх капітального ремонту. 

 

Постанови Наркомату фінансів СРСР і інструкції про порядок розрахунків, 

обліку, фінансування підприємств. Положення Миколаївської окружної пла-
нової комісії про завдання фінансової бази. Місячні звіти з фінансування буді-
вництва. Договори по перевезенню грошей. Документи з особового складу. 

 

Миколаївське окружне відділення  

Всеукраїнської контори промислового банку СРСР  

Николаевское окружное отделение  
Всеукраинской конторы промышленного банка СССР  

Ф. Р-2103, 14 од. зб., 1923–1927 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

З утворенням в 1923 р. округу стало функціонувати Миколаївське окружне відділен-

ня Всеукраїнської контори російського промислового банку СРСР, з 1924 р. – Все-
української контори промислового банку СРСР.  

З ліквідацією в 1930 р. округу припинив своє існування. 

Сприяло організації, розширенню і оснащенню промислових підприємств шляхом їх 

фінансування, надання кредитів. 

 

Циркуляри, бюлетені торгово-промислового банку СРСР, Всеукраїнської 
контори промбанку СРСР, правління промбанку СРСР. Особові справи, спис-
ки, анкетні дані працівників відділення. 

  

Миколаївське відділення Одеського промислового банку  

Николаевское отделение Одесского промышленного банка  

Ф. Р-1411, 17 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність простежується за документами протягом 1934–1939 рр. Ліквідоване в 

зв’язку зі створенням Миколаївської обласної контори промбанку СРСР.  

Займалось фінансуванням промислового будівництва, контролем за використанням 

позик.  

 

Накази, розпорядження і циркуляри Української контори промбанку. Ти-

тульні списки капітальних робіт. Звіти про роботу відділення, звіти підпри-

ємств міста з капітального будівництва.  
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Миколаївська обласна контора промислового банку СРСР  

Николаевская областная контора промышленного банка СССР  

Ф. Р-2101, 118 од. зб., 1938–1941, 1944–1958 рр. Описи. Рос. мова. 

Розпочала свою діяльність у 1937 р. зі створенням області. В період нацистської 
окупації (серпень1941 – березень 1944) припиняла свою діяльність. Відновила свою 

роботу в 1944 р. Знаходилася у веденні промислового банку СРСР та підпорядкову-

валась Міністерству фінансів СРСР. Згідно з наказом Міністерства фінансів СРСР 

від 25 квітня 1959 р. № 113/88 Миколаївська обласна контора ліквідована. 
Займалася фінансуванням, кредитуванням промислового будівництва, контролем за 
використанням довгострокових позик. 

Документи надійшли у 1959 р.  

 

Накази, циркуляри, інструкції та директивні вказівки промбанку СРСР, 

Української республіканської контори промбанку. Фінансові звіти та звіти 

про контрольну роботу банку, акти ревізії обласної контори, касові книги, 

штатні розписи та кошториси видатків. Техніко-економічні показники будов і 
підрядних організацій. Титульні списки заводів ім. А. Марті та 61 Комунара 
(1941), мобілізаційний план обласної контори (1941).  

 

Первомайське районне агентство Одеського товариства  

сільськогосподарського кредиту “Сільбанк” 

Первомайское районное агентство Одесского общества  

сельскохозяйственного кредита “Сельбанк”  

Ф. Р-2257, 6 од. зб., 1924–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено відповідно до постанови Президії ВУЦВК від 24 січня 1923 р.. Сприяло 

організації і розширенню колективних господарств шляхом їх фінансування, надан-

ня кредитів та грошових позик. Діяльність його простежується до 1930 р.  

 

Директиви, циркуляри Центрального сільськогосподарського банку і Оде-
ського губсільбанку про погашення займів клієнтами, проведення кредитної 
дисципліни та про завдання сільськогосподарських кредитів і кооперації. Лис-
тування з Одеським сільгоспбанком про надання кредитів і грошових позик.  

 

Миколаївська обласна контора Всесоюзного банку  

фінансування капітального будівництва, торгівлі та кооперації  
СРСР “Торгбанк” 

Николаевская областная контора Всесоюзного банка  

финансирования капитального строительства, торговли  

и кооперации СССР “Торгбанк”  

Ф. Р-2761, 432 од. зб., 1938–1941, 1944–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Почала діяти з 22 березня 1938 р. Перебувала у віданні Всесоюзного банку фінансу-

вання капітального будівництва, торгівлі і кооперації (Торгбанку СРСР). У період 

окупації області тимчасово припиняла свою діяльність. Відновила роботу в травні 
1944 р. Ліквідована 1 січня 1957 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
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7 серпня 1956 р. Здійснювала фінансування капітального будівництва у галузях спо-

живчої і промислової кооперації шляхом безповоротних вкладів і довгострокових 

позик. 

Документи надійшли у 1959 р.  

 

Накази, циркуляри, інструкції керуючого Торгбанком СРСР, керуючого 

Миколаївською обласною конторою Торгбанку (1938–1940, 1944–1946, 1950–

1953). Квартальні плани роботи, звіти та інформації про діяльність обласної 
контори (1941, 1944–1956), річні бухгалтерські звіти. Протоколи виробничих 

нарад. Акти та доповіді про ревізії контори. Титульні списки на будівництво 

об’єктів. Листування про затвердження цін на матеріали та устаткування.  

 

Миколаївська обласна контора комунального банку СРСР  

Николаевская областная контора коммунального банка СССР  

Ф. Р-3023, 177 од. зб., 1944–1958 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в 1937 р., зі створенням області, на базі Миколаївського відділення кому-

нального банку. Підпорядковувалась Міністерству фінансів СРСР. У період нацист-
ської окупації (серпень1941 – березень 1944) припиняла свою діяльність. Відновила 
свою роботу в квітні 1944 р. Ліквідована в 1958 р. Займалася фінансуванням капі-
тальних вкладень у будівництво, кредитуванням індивідуального житлового будів-

ництва, проводила розрахункові і касові операції по обслуговуванню житлово-кому-

нальних господарств області. 
Документи надійшли у 1971 р.  

 

Постанови Ради Міністрів УРСР. Накази Народного комісара фінансів 

СРСР про надання кредитів сім’ям загиблих, інвалідам Великої Вітчизняної 
війни (1945), Центрального банку СРСР. Протоколи виробничих нарад. Плани 

робіт, плани фінансування, кредитні плани, плани з праці. Титульні списки по 

капітальному ремонту житлового фонду. Доповідна записка банку про підсум-

ки відбудівельних робіт і капремонту (1945). Звіти про роботу комунального 

банку, звіти, довідки, відомості з кредитування індивідуального житлового 

будівництва (1952), рішення обласної, міських та районних Рад про кредиту-

вання індивідуального житлового будівництва і капітального ремонту, вида-
вання позик, кошторисна документація на побудову пам’ятника В. І. Леніну 

(1957). Розподільний баланс банку (1959), акти. Передавання операцій, фон-

дів, будівлі, майна, актів і пасивів банку Миколаївському державному банку. 

 

Миколаївська обласна контора Всесоюзного банку  

фінансування капітальних вкладень (Будбанк СРСР)  

Николаевская областная контора Всесоюзного банка  

финансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР)  

Ф. Р-3024, 401 од. зб., 1959–1986 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Згідно з наказом Міністра фінансів СРСР від 25 квітня 1959 р. № 113/88 і наказом 

Української республіканської контори Будівельного банку від 27 квітня 1959 р. 



316 

Державний архів Миколаївської області 

створена Миколаївська обласна контора Будівельного банку. Відповідно до постано-

ви Ради Міністрів СРСР від 6 жовтня 1987 р. № 1118 “Про перебудову діяльності та 
організаційної структури банків СРСР” ліквідована. 
Займалася фінансуванням і кредитуванням будівництва підприємств, організацій. 

Здійснювала контроль за господарсько-фінансовою діяльністю цих установ. 

Перше надходження документів – 1972 р. Останнє – 1989 р.  

 

Накази керуючого. Протоколи нарад. Плани довгострокового і коротко-

строкового кредитування. Звіти про фінансово-господарську діяльність, конт-
рольну роботу, звіт та інформації про виконання довгострокових і коротко-

строкових кредитних планів, про кількість житлово-будівельних кооперати-

вів, про виконання планів будівництва житлових будинків. Техніко-

економічні показники будівництва і підрядних організацій. Акти ревізії облас-
ної контори. Штатні розписи. Документи місцевого комітету. 

 

Миколаївське обласне управління Ощадного банку СРСР  

Николаевское областное управление Сберегательного банка СССР  

Ф. Р-3793, 811 од. зб., 1944–1989 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1937 р. з утворенням області як управління державних трудових ощад-

них кас і держкредиту і підпорядкуванням Міністерству фінансів СРСР. Відновило 

свою роботу в 1944 р. після нацистської окупації області. 
З січня 1974 р. перейменовано в Миколаївське обласне управління Державних ощад-

них кас СРСР і підпорядковане Українському республіканському головному управ-

лінню Держтрудощадкас СРСР. 

Згідно з наказом Держтрудощадкас СРСР від 4 серпня 1987 р. № 52 Миколаївське 
обласне управління Державних ощадних кас СРСР стало називатися Миколаївським 

обласним управлінням Ощадного банку СРСР і підпорядковуватися Українському 

республіканському ощадному банку СРСР. 

Здійснювало керівництво і контроль за роботою ощадкас і відділень на території 
області, залученням грошових заощаджень населення і розширенням розрахунково-

касового обслуговування населення, проведенням заходів щодо пропаганди своєї 
діяльності. 
Перше надходження документів – 1974 р. Останнє – 2000 р.  

 

Накази з основної діяльності. Протоколи нарад. Плани залучення коштів 

населення в ощадкаси області за вкладами, державними займами, розповсю-

дженням лотерей; з праці. Звіти про розвиток ощадної справи, фінансові звіти 

управління і підвідомчих організацій, звіти про роботу з кадрами, з оператив-

ної роботи. Документи про відкриття, реорганізацію, закриття ощадних кас 
області. Агітаційні і рекламні матеріали про залучення вкладів, державних 

займів, по лотереях. Акти про збитки, завдані ощадним касам нацистськими 

окупантами (1944). Штатні розписи. Документи профспілкового комітету. 
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Миколаївська обласна контора сільськогосподарського банку СРСР 

Николаевская областная контора сельскохозяйственного банка СССР 

Ф. Р-4239, 225 од. зб., 1944–1959 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відновила свою діяльність у травні 1944 р. після визволення території від нацистсь-

ких окупантів. 

Контора, находячись у підпорядкуванні сільгоспбанку СРСР, керувалась також вка-
зівками Уповноваженого сільськогосподарського банку СРСР по Українській РСР, а 
з вересня 1955 р., в зв’язку з утворенням Української республіканської контори сіль-

ськогосподарського банку СРСР, – вказівками цієї контори. 

В липні 1959 р. у відповідності до наказу 113/88 Міністерства фінансів СРСР і голо-

ви правління Держбанку СРСР від 25 квітня 1959 р. “Про реорганізацію системи 

банків довгострокових вкладень” Миколаївська обласна контора сільськогосподар-

ського банку СРСР ліквідована, а її функції передані обласним конторам Держбанку 

СРСР і Будівельного банку СРСР. 

Здійснює фінансування і кредитування колгоспів, радгоспів та інших сільськогоспо-

дарських організацій, а також надання грошових позик громадянам на індивідуальне 
житлове будівництво в сільській місцевості. Контора здійснює керівництво над дія-

льністю Вознесенського і Первомайського її відділень та уповноваженими пунктами 

контори в районах області. 
Документи надійшли у 1974 р.  

 

Накази, вказівки, інструкції Міністерства фінансів СРСР, правління Сіль-

ськогосподарського банку СРСР. Звіти про роботу контори, про фінансово-

господарську діяльність. Зведені звіти про кредитування, неподільні фонди, 

повернення позики. Плани і зведення про кредитування колгоспів та індивіду-

альних господарств. Штатні розписи, кошториси видатків.  

 

Миколаївська обласна дирекція Республіканського  

акціонерно-комерційного агропромислового банку “Україна” 

Николаевская областная дирекция Республиканского  

акционерно-коммерческого агропромышленного банка “Украина”  

Ф. Р-6005, 224 од. зб., 1987–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відповідно до спільної постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 17 липня 

1987 р. № 821, постанови Ради Міністрів СРСР від 6 жовтня 1987 р. № 1118 “Про 

перебудову діяльності та організаційної структури банків СРСР” внаслідок реоргані-
зації Держбанку СРСР з 1 січня стало функціонувати Миколаївське обласне управ-

ління агропромислового банку СРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 

18 липня 1990 р. № 700, наказу Республіканського акціонерно-комерційного агроп-

ромислового банку “Україна” від 1 жовтня 1990 р. № 1 облуправління агропромбан-

ку СРСР реорганізоване в Миколаївську обласну дирекцію акціонерно-комерцій-

ного агропромислового банку “Україна”. 

Припинила свою діяльність відповідно до постанови правління Національного бан-

ку України від 29 червня 2001 р. № 249 “Про відкликання ліцензії на здійснення ба-
нківських операцій та ліквідацію акціонерно-комерційного агропромислового бан-

ку”. 
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Основний напрям роботи – кредитні вклади в розвиток сільського господарства та 
соціальної інфраструктури села. 
Документи надійшли у 2003 р.  

 

Накази начальника управління, директора банку. Протоколи зборів, конфе-
ренції акціонерів, засідань ради акціонерів, постійно діючої ради банку. 

Звіти про фінансово-господарську, емісійно-касову роботу, про кількість 

клієнтів. Динаміка показників касових оборотів, аналізи, огляди, дані про про-

ведення аудиторських перевірок. Документи про реорганізацію районних від-

ділень, приймально-здавальні акти при зміні керуючих районних відділень. 

Штатні розписи та документи профспілкового комітету. 

 

Районні відділення Державного банку СРСР  

Районные отделения Государственного банка СССР  

2 фонди, 10 од. зб., 1938, 1940–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Березнегуватське, ф. Р-2782, 8 од. зб., 1938, 1940–1941 рр. 

Первомайське, ф. Р-2267, 2 од. зб., 1940–1941 рр. 

 

Підпорядковувалися Державному банку СРСР. Виконували грошово-розрахункові 
операції. 
 

Постанови, накази, циркуляри Держбанку СРСР, Миколаївської обласної 
контори Держбанку СРСР. Річні звіти Березнегуватського відділення та особові 
справи працівників. Листування Первомайського відділення з обласною конто-

рою Державного банку СРСР про формування польових відділень держбанку. 

 

Державні ощадні каси  

Государственные сберегательные кассы  

2 фонди, 15 од. зб., 1918–1920 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська  № 112, ф. Р-347, 12 од. зб., 1920 р. 

Великокорениська, ф. Р-348, 3 од. зб., 1918–1919 рр. 

 

Діяльність кас простежується протягом 1918–1920 рр. Займалися залученням віль-
них коштів населення на внески, держпозики, реалізацією облігацій державних позик. 

 

Звіти про роботу ощадних кас. Листування з губфінвідділом по грошових 

операціях, вкладах та діловодству в ощадкасах.  

 

Товариства взаємного кредиту 

Товарищества взаимного кредита 

2 фонди, 96 од. зб., 1924–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Березнегуватське, ф. Р-1899, 20 од. зб., 1925–1930 рр. 

Миколаївське, ф. Р-548, 76 од. зб., 1924–1930 рр. 
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Утворені в серпні 1924 р. Займалися посередницькими операціями в приватній тор-

гівлі, кредитуванням торговців, кущовиків і ремісників, обліком виданих займів. 

Ліквідовані в лютому 1930 р. згідно з рішенням загальних зборів членів товариства. 
 

Постанови НКФ СРСР, циркуляри і розпорядження Наркомфіну СРСР, 

Наркомторгу СРСР і бюро товариств взаємного кредиту з питань нагляду за 
діяльністю товариств, реалізації товариствами державних займів, розвитку 

вексельної форми кредиту товариствами, оподаткування промисловим подат-
ком. Протоколи засідань ради і загальних зборів членів Миколаївського това-
риства взаємного кредиту. Листування про купівлю і продаж товарів через 
товариства взаємного кредиту, постачання торговців товарами. Зведені балан-

си товариств взаємного кредиту, що діють в СРСР (1925–1927). Правила пере-
давання державним банком займу під закладення облігацій державного займу. 

 

Кредитні та ощадно-позичкові товариства  

Кредитные и ссудо-сберегательные товарищества 

2 фонди, 19 од. зб., 1918–1920 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївське, ф. Р-379, 18 од. зб., 1918–1920 рр. 

Сергі ївське, ф. Р-1578, 1 од. зб., без дат. 
 

Розпорядження Народного банку Наркомату фінансів РСФРР про ліквіда-
цію Миколаївського міського кредитного товариства, інструкції про ліквіда-
цію приватних земельних банків. Положення про Всеукраїнську ліквідаційну 

комісію в справах кредитних установ. Звіт про роботу Миколаївського місько-

го кредитного товариства (1918), кошторис кредитного товариства. Особові 
рахунки по кредитах Сергіївського ощадно-позичкового товариства. Заставні 
свідоцтва. Листування про створення комісії для ліквідації міського кредитно-

го товариства, скликання з’їзду представників міських кредитних товариств 

України, про здійснення купчих з фінансовими установами. Заяви про страху-

вання майна, надання відпусток, переміщення на посадах. 

ДЕРЖАВНЕ  СТРАХУВАННЯ  

Миколаївська окружна контора державного страхування  

і підвідомчі організації 
Николаевская окружная контора государственного страхования  

и подведомственные организации 

5 фондів, 140 од. зб., 1922–1934 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська  окружна  контора ,  ф. Р-604, 41 од. зб., 1923–1930 рр. 

Братський  дільничний  агент ,  ф. Р-1453, 58 од. зб., 1922–1926 рр. 

Володимирівський  райвідділ ,  ф. Р-1270, 4 од. зб., 1929 р. 



320 

Державний архів Миколаївської області 

Миколаївська  міська  інспектура ,  ф. Р-2155, 3 од. зб., 1933–1934 рр. 

Миколаївське  агентство  “Коопстрах”,  ф. Р-599, 34 од. зб., 1922–1930 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1922–1930 рр. 

 

Накази і циркуляри Наркомату праці УРСР, Головного управління соціа-
льного страхування СРСР і Укрдержстраху УРСР, Всеукраїнського, губернсь-

ких управлінь і окружної контори державного страхування.  

Інструкції з питань соцстраху. Протоколи засідань правління окружної і 
районних кас соціального страхування, агентства “Коопстрах”, Всеукраїнсь-

кої наради працівників соціального страхування (1926), окружної страхової 
конференції (1927). Статут Вознесенської каси соціального страхування. По-

ложення про фонди соцстраху (ф. Р-605). Плани роботи, звіти і доповіді про 

діяльність органів соцстраху округу, відомості про надходження платежів 

окладного страхування. Звіти про роботу державних інспекторів. Листування 

про відкриття і діяльність органів соцстраху, порядок внесення страхових вне-
сків, про виділення коштів на утримання тимчасово непрацездатних, надання 

матеріальної допомоги безробітним, страхування майна та посівів колгоспів, 

збитки від пожеж, про відкриття санаторіїв, будинків відпочинку, нічних сана-
торіїв при підприємствах і курортне лікування (ф. Р-602). Акти страхування 

нерухомого майна. Списки платників страхових внесків та відомості сплати 

страхових внесків. Довідки на видачу виплат. Списки працівників окружної 
контори, характеристики на них. Особові справи пенсіонерів. 

 

Управління державного страхування Миколаївської області 
Управление государственного страхования Николаевской области 

Ф. Р-3102, 1013 од. зб., 1944–1986 рр. Описи. Рос. укр. мови. 

Розпочало свою діяльність з утворенням області в 1937 р. Відновило роботу в квітні 
1944 р. Підпорядковувалось Народному комісаріату фінансів УРСР, з 1946 р. – Міні-
стерству фінансів УРСР та Головному управлінню держстраху УРСР. Здійснювало 

проведення державного страхування майна і особистого життя громадян та виплату 

страхових коштів, керувало роботою районних страхових інспекцій. 

Перше надходження документів – 1971 р. Останнє в 1997 р. 

 

Накази, вказівки Наркомату, Міністерства фінансів СРСР, УРСР, Головно-

го управління держстраху СРСР, УРСР. Протоколи виробничих нарад. Плани, 

звіти про роботу управління. Плани обов’язкового окладного страхування, 

надходження страхових платежів по області. Звіти, статзвіти, відомості про 

стан обов’язкового державного страхування житлового фонду, майна колгос-
пів, радгоспів, громадян, надходження платежів від страхування життя, облік 

об’єктів по обов’язковому окладному страхуванню. Звіт про результати облі-
ку державних будівель, орендованих релігійними організаціями. Фінансові 
звіти управління та районних інспекцій державного страхування. Звіти з кад-

рів. Акти перевірок роботи районних і міських інспекцій. Постанови, звіти, 

відомості, зобов’язання про проведення огляду-конкурсу на кращу організа-
цію по дитячому страхуванню. Штатні розписи, кошториси видатків. 
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БУДІВНИЦТВО  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  БУД І ВНИЦТВОМ  

Миколаївський обласний відділ у справах будівництва і архітектури  

виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Николаевский областной отдел по делам строительства  

и архитектуры исполнительного комитета Николаевского областного 

Совета народных депутатов 

Ф. Р-2813, 821 од. зб., 1944–1986 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласний відділ у справах архітектури створений у квітні 1944 р. Підпорядковував-

ся Управлінню у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР. У січні 1955 р., в 

зв’язку з ліквідацією управлінь головних архітекторів у містах, в структуру відділу 

ввійшло Управління головного архітектора міста Миколаєва (наказ від 

11.01.1955 р.). На підставі наказу від 30.09.1955 р. № 2 Держбуду УРСР переймено-

ваний у відділ у справах будівництва і архітектури виконкому Миколаївської облас-
ної Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – народних депутатів.  

Здійснював керівництво і контроль за діяльністю організацій та установ області з 
питань будівництва і архітектури, керував плануванням забудови міст і населених 

пунктів, контролював роботу місцевих проектних організацій. 

Перше надходження документів – жовтень 1962 р., останнє – 1997 р. Очікується 

надходження документів.  

   

Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів УРСР. Листування з Держкомітетом 

Ради Міністрів УРСР і облвиконкомом, обкомом КПУ. Положення про відділ 

архітектури, накази з основної діяльності, протоколи засідань архітектурної 
Ради, загальних зборів архітекторів м. Миколаєва, засідань представників об-

ласних установ, річні звіти про діяльність відділу. Листування з Управлінням 

у справах архітектури і облвиконкомом про шкоду, заподіяну німецькими 

окупантами, про охорону і спорудження пам’ятників, про відбудову та інше. 
Відомості про наявність монументів і пам’ятників на території Миколаївської 
області. 

 

Управління головного архітектора м. Миколаїв  

Управление главного архитектора г. Николаев  

Ф. Р-3676, 165 од. зб., 1944–1949 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Управління головного архітектора м. Миколаїв виконавчого комітету Миколаївської 
міської Ради депутатів трудящих відновило свою діяльність після визволення м. Ми-

колаїв від нацистських окупантів у березні 1944 р. (дата створення управління відсу-

тня). Діяльність організації простежується за документами протягом 1944–1949 рр. 

Управління головного архітектора м. Миколаїв виконавчого комітету Миколаївської 
міської Ради депутатів трудящих здійснювало керівництво проектування будівницт-
ва різних об’єктів, займалось відведенням земельних ділянок під будівництво, здійс-
нювало контроль за якістю виконання будівельних робіт. 
Документи надійшли на зберігання у 1973 р. 
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Накази комітету по справам архітектури при Раді Міністрів СРСР. Накази 

управління по справам архітектури при Раді Міністрів УРСР. Інструкції та 
інструктивні листи. Положення про головного архітектора міста. Накази по 

управлінню головного архітектора міста. Плани робіт та звіти про діяльність 

управління. Акти технічного обстеження об’єктів, які будувались. Документи 

про відведення земельних ділянок, будівництво житлових та промислових 

об’єктів. Штатні розписи, кошториси управління. 

 

Управління капітального будівництва при 

Миколаївській обласній державній адміністрації 
Управление капитального строительства при 

Николаевской областной государственной администрации 

Ф. Р-2935, 483 од. зб., 1958–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворено згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської Ради депутатів трудя-

щих від 01.11.1958 р. № 1416.  

Відповідно до постанов Ради Міністрів УРСР від 11.12.1957 р. № 1393 та від 

28.11.1958 р. № 1663, рішення виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів 

трудящих від 13.12.1958 р. № 1030 реорганізовано в управління капітального будів-

ництва виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня 

1977 р. – народних депутатів. З 1992 року, в зв’язку з ліквідацією виконкому облра-
ди, увійшов в структуру Миколаївської облдержадміністрації.  
Займається складанням планів, титульних списків будівництва, контролює розробку 

та погодження з проектними організаціями проектно-кошторисної документації, 
здійснює технічний нагляд за якістю виконаних робіт по області.  

Перше надходження документів – серпень 1971 р., останнє – в 2002 р. Очікуються 

нові надходження.  

 

Накази начальника управління з основної діяльності. Плани фінансування, 

титульні списки на будівництво об’єктів, проектно-дослідницькі роботи. Зве-
дені річні звіти. листування про стан капітального будівництва. Протоколи 

звітно-виборчих і загальних профспілкових зборів, фінансові та статистичні 
звіти профкому. 

 

Миколаївське обласне міжколгоспне об’єднання  

по будівництву (облміжколгоспбуд) 

Николаевское областное межколхозное объединение  
по строительству (облмежколхозстрой) 

Ф. Р-4238, 931 од. зб., 1961–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву (облміжколгосп-

буд) створене на підставі протоколу № 1 зборів уповноважених міжколгоспних буді-
вельних організацій Миколаївської області від 24 лютого 1961 р. Протокол зборів 

уповноважених про створення облміжколгоспбуду та прийняття його статуту був 

затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депута-
тів трудящих від 5 квітня 1961 р. № 288. Ліквідоване з 2 січня 1986 р. на підставі 
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постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р. № 463 та розпорядження 

Українського міжколгоспного об’єднання по будівництву від 20 грудня 1985 р. 

№ 335-р. 

Миколаївське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву облміжколгоспбуду 

керувало організаціями міжколгоспбуду в районах, підрядним будівництвом у кол-

госпах, розвитком та зміцненням матеріально-технічної бази міжколгоспних будіве-
льних організацій. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1990 р. 

 

Постанови правління облміжколгоспбуду. Протоколи зборів уповноваже-
них міжколгоспних будівельних організацій, засідань правління облміжколго-

спбуду. Плани з будівництва, фінансові плани облміжколгоспбуду, звіти про 

виконання цих планів. Статистичні звіти. Звіти про роботу районних міжкол-

госпних будівельних організацій. Листування про стан сільського будівницт-
ва, розподіл будівельних матеріалів. Документи про роботу місцевого коміте-
ту профспілок. Ліквідаційний баланс об’єднання. 

 

Міжколгоспне управління капітального будівництва  

при Миколаївському обласному управлінні сільського господарства 

Межколхозное управление капитального строительства  

при Николаевском областном управлении сельского хозяйства 

Ф. Р-5779, 60 од. зб., 1972–1977 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з постановою обласної ради колгоспів від 30 березня 1972 р. і рі-
шенням Миколаївського облвиконкому від 22 травня 1972 р. Підпорядковувалося 

обласному управлінню сільського господарства. Здійснює розробку комплексних 

перспективних і річних планів капітального будівництва в колгоспах, планів матері-
ально-технічного забезпечення; контроль за розробкою проектно-кошторисної доку-

ментації; займається організацією матеріально-технічного забезпечення будівель 

усіма видами матеріалів та обладнання. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, начальника обласного 

управління сільського господарства з питань капітального будівництва. Поло-

ження про міжколгоспний відділ капітального будівництва. Зведені плани ка-
пітального будівництва та плани будівельно-монтажних робіт у колгоспах об-

ласті і основні показники їх виконання. Переліки об’єктів, що підлягають ком-

плектуванню обладнанням. Штатні розписи і кошториси витрат.  
 

Управління містобудування та архітектури  

Миколаївської обласної державної адміністрації 
Управление градостроительства и архитектуры  

Николаевской областной государственной администрации 

Ф. Р-6111, 92 од. зб., 1988-2007 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено у січні 1988 р. як Головне управління архітектури і містобудування Мико-

лаївського облвиконкому. На підставі розпорядження Представника Президента 
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України в Миколаївській області від 20.04.1992 р. № 541 на базі управління з 1 черв-

ня 1992 р. створений Комітет з інвестицій, будівництва та архітектури Миколаївсь-

кої облдержадміністрації. З 1 січня 1996 р. комітет ліквідовано і на його базі створе-
но управління містобудування та архітектури. Припинило діяльність у грудні 2007 р. 

Займалося забезпеченням реалізації державної політики у сфері містобудування та 
архітектури на території області, аналізом стану містобудування в області, прове-
денням експертизи і забезпеченням затвердження генеральних планів населених 

пунктів та іншої містобудівної документації. Організовувало в межах своїх повнова-
жень охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, 

палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів. Визначало пріо-

ритети галузей будівництва, що потребували великих інвестицій. 

Перше надходження документів – 2009 р. 

 

Накази голови комітету, начальника управління з основної діяльності, про-

токоли засідань містобудівної ради, технічної ради, кошториси доходів і вида-
тків, звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розписи. 

 

Районні відділи сільського та колгоспного будівництва  

виконавчих комітетів районних Рад депутатів трудящих 

Районные отделы сельского и колхозного строительства  

исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся 

19 фондів, 715 од. зб., 1945–1959 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Баштанський, Ф. Р-4112, 24 од. зб., 1945–1948 рр.  

Березнегуватський, Ф. Р-5487, 134 од. зб., 1945–1959 рр.  

Варварівський, Ф. Р-3015, 43 од. зб., 1945–1956 рр.  

Великовраді ївський, Ф. Р-4568, 28 од. зб., 1945–1947 рр.  

Веселинівський, Ф. Р-5404, 26 од. зб., 1946–1952 рр.  

Володимирівський, Ф. Р-5281, 7 од. зб., 1945–1946 рр. 

Доманівський, Ф. Р-5060, 38 од. зб., 1945–1956 рр.  

Єланецький, Ф. Р-4616, 29 од. зб., 1953–1954 рр.  

Жовтневий, Ф. Р-5535, 31 од. зб., 1945–1958 рр.  

Казанківський, Ф. Р-5280, 13 од. зб., 1950–1959 рр.  

Кривоозерський, Ф. Р-5634, 51 од. зб., 1945–1956 рр.  

Лисогірський, Ф. Р-4872, 20 од. зб., 1947–1958 рр. 

Новобузький, Ф. Р-5971, 48 од. зб., 1946–1958 рр.  

Новоодеський, Ф. Р-4475, 23 од. зб., 1945–1956 рр.  

Очаківський, Ф. Р-3434, 42 од. зб., 1945–1958 рр.  

Привільнянський, Ф. Р-4110, 30 од. зб., 1946–1958 рр.  

Снігурівський, Ф. Р-3143, 32 од. зб., 1945–1949 рр.  

Тилігуло -Березанський ,  Ф. Р-5236, 9 од. зб., 1945–1951 рр. 

Широколанівський, Ф. Р-5405, 87 од. зб., 1945–1956 рр. 

 

Утворені на підставі постанов РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 8 травня 1945 р. і викон-

кому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 1 червня 1945 р. У відпо-

відності до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. відділи сільського 

та колгоспного будівництва увійшли до складу районних управлінь сільського гос-
подарства і заготівель. У зв’язку з ліквідацією управлінь сільського господарства і 
заготівель відділи сільського та колгоспного будівництва відновили свою діяльність 
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при райвиконкомах. Згідно з рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради де-
путатів трудящих від 3 лютого1958 р. відділи сільського та колгоспного будівництва 
виконкомів районних рад ліквідовані. Займалися будівництвом об’єктів сільськогос-
подарського призначення. 

 

Накази начальників управлінь, завідуючих відділами. Виробничі плани та 
плани відбудови і будівництва нових житлових будинків колгоспників, вироб-

ничих приміщень, культурно-побутових споруд; звіти про хід їх будівництва. 
Штатні розписи і кошториси видатків, фінансові звіти. Документи з організа-
ції соцзмагань.  

БУД І В ЕЛЬН І  ОР ГАН І З АЦ І Ї  

Миколаївський державний будівельний трест 

Николаевский государственный строительный трест 

Ф. Р-581, 286 од. зб., 1924–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У 1922 р. була створена Миколаївська державна будівельна контора, перейменована 

у 1923 р. в окружну будівельну контору. Перебувала у віданні Одеського губраднар-

госпу, з січня 1925 р. – Миколаївського окружного відділу місцевого господарства. 
У березні 1928 р. згідно з наказом Миколаївського окрмісцевгоспу від 29 лютого 

1928 р. реорганізована в державний будівельний трест. Ліквідований у 1929 р.  

 

Накази по будівельній конторі (1924–1927), державному будівельному тре-
сту (1928). Статут окружної будівельної контори (1926). Виробничі і фінансові 
плани (1924–1925, 1928–1929), звіти, доповіді про роботу контори і тресту 

(1925–1928). Протоколи загальних зборів робітників і службовців (1924–1927), 

виробничих і технічних нарад (1925–1928), засідань розцінково-конфліктної 
комісії (1924–1927), тарифно-нормувального бюро (1926), робочого комітету 

(1924–1927). Відомості про хід ремонтно-будівельних робіт. Договори, каль-

куляції собівартості, кошториси. Акти про виконання будівельних робіт, об-

стеження діяльності контори і тресту, здачу будівельних об’єктів. Листування 

про хід будівництва на залізничній станції Долинська, об’єктів у Миколаївсь-

кому морському порту, заготівлю будматеріалів. Іменні списки, посвідчення 

працівників тресту. 

 

Миколаївський міжрайонний трест Державного Республіканського  

об’єднання промисловості будівельних матеріалів “Будматеріал” 

Николаевский межрайонный трест Государственного  

Республиканского объединения промышленности строительных  

материалов “Стройматериал” 

Ф. Р-2050, 2 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Укр., рос мови. 

Утворений у 1930 р. Ліквідований у 1931 р.  

Здійснював організаційне керівництво і контроль за роботою підвідомчих підпри-

ємств промисловості будматеріалів. 



326 

Державний архів Миколаївської області 

Накази, циркуляри, інструкції ВРНГ СРСР і ВРНГ УСРР, Державного рес-
публіканського об’єднання промисловості будівельних матеріалів “Будмате-
ріал”. Протокол засідання комуністичної фракції правління Державного Рес-
публіканського об’єднання “Будматеріал” про роботу Миколаївського міжра-
йонного тресту (1931). Листування з Державним республіканським об’єднан-

ням “Будматеріал” про планування і виконання промфінпланів, фінансування 

капітального будівництва, економію палива, охорону промпідприємств, мобі-
лізаційну підготовку, переоблік військовозобов’язаних. 

 

Миколаївський обласний будівельний трест 

Николаевский областной строительный трест 

Ф. Р-1397, 84 од. зб., 1932–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932–1941 рр.  

Трест займався будівництвом побутових приміщень для населення міста і області та 
постачанням обладнання для будівництва. 
 

Постанови і розпорядження РНК СРСР і головного будівельного тресту з 
питань будівництва; накази і постанови Одеського облвиконкому; технічні 
кошториси, проекти; акти, договори, креслення; звіт з капітального будівниц-

тва; кошториси на будівництво шкіл, пологового будинку; листування з Ми-

колаївським міськвиконкомом з питань будівництва; протоколи засідань обла-
сної науково-технічної ради; інструкція з обліку роботи стахановського руху; 

календарний графік робіт з будівництва кінотеатру у Миколаєві; штатний роз-
пис. 

 

Миколаївський трест промислового будівництва  

“Миколаївпромбуд”  

Николаевский трест промышленного строительства 

“Николаевпромстрой”  

Ф. Р-2933, 884 од. зб., 1944–1972 рр. Описи. Рос. мова. 

Державний будівельно-монтажний трест № 44 створений у лютому 1938 р.  

У серпні 1941 р. в зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією м. Миколаєва  
будтрест був евакуйований у м. Свердловськ і включений до складу тресту 

“Свердловськпромбуд”. 

У 1944 р. згідно з наказом Державного Комітету оборони про відбудову суднобудів-

них заводів і наказом Народного комісаріату по будівництву СРСР від 30 травня 

1944 р. № 300 в м. Миколаєві створена особлива будівельно-монтажна частина № 44 

(ОБМЧ-44) по відбудові миколаївських суднобудівних заводів. У 1946 р. ОБМЧ-44 

реорганізовано у військове морське будівельне управління № 44 (ВМБУ-44). У 

1949 р. ВМБУ-44 реорганізовано у Миколаївський будівельний трест – 44 Міністер-

ства будівництва підприємств машинобудування СРСР. У серпні 1957 р. будтрест 
№ 44 перейшов у ведення Херсонського раднаргоспу, у грудні 1957 р. перейменова-
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ний у трест “Миколаївбуд”. У 1963 р. згідно з наказом Головного управління будів-

ництва Чорноморського економічного адміністративного району будтрест “Мико-

лаївбуд” перейменований у трест “Миколаївпромбуд”. Трест здійснював будівницт-
во промислових підприємств Миколаєва і Миколаївської області. 
 

Накази Міністерства будівництва СРСР і УРСР; розпорядження Херсонсь-

кого раднаргоспу; накази тресту з виробничої діяльності; промфінплани, пла-
ни з праці; звіти з виробничої діяльності, по кадрах, з праці; протоколи засі-
дань технічної ради; державні акти прийому будівель і споруд; документи з 
раціоналізації і винахідництва; урядові телеграми; штатні розписи і коштори-

си; листування з Міністерством промислового будівництва УРСР про вико-

нання планів капітального будівництва з інших питань. 

 

Будівельний трест виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

Строительный трест исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-3596, 199 од. зб., 1944–1961 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївський обласний будівельно-монтажний трест – особлива будівельно-мон-

тажна частина № 318 (ОБМЧ-318) – створений у 1944 р. згідно з наказом Народного 

комісаріату житлово-громадянського будівництва УРСР № 139 від 1 квітня 1944 р. 

У 1946 р. трест перейменований в Миколаївське будівельно-монтажне управління 

№ 318. 

Згідно з наказом Міністерства житлово-громадянського будівництва УРСР від 

12 червня 1947 р. № 204 перейменовано у Миколаївський обласний будівельний 

трест. Підпорядкований Міністерству житлово-громадянського будівництва УРСР. 

Оперативне керівництво трестом здійснювало Головне будівельне управління Міні-
стерства житлово-громадянського будівництва УРСР. 

На підставі наказу Міністерства житлово-громадянського будівництва УРСР від 

25 травня 1953 р. № 268, до складу треста увійшов Миколаївський обласний трест 
сільського будівництва при Управлінні у справах сільського і колгоспного будівниц-

тва виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих, у результаті чого 

на трест були покладені і функції сільського будівництва. З 1954 р. трест підпоряд-

ковувався Міністерству міського і сільського будівництва УРСР. Згідно з наказом 

Міністерства сільського господарства УРСР від 1 жовтня 1954 р. № 587 Миколаївсь-

ка обласна будівельно-монтажна контора тресту “Укрсільпромбуд” увійшла до скла-
ду Миколаївського обласного будівельного тресту. На підставі наказу Міністерства 

міського і сільського будівництва УРСР від 5 липня 1957 р. № 228 трест переданий у 

підпорядкування виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих. Рі-
шенням облвиконкому № 293 від 12 квітня 1958 р. трест перейменовано у Миколаїв-

ський будівельний трест виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудя-

щих. 

Постановою Ради Народного господарства Херсонського економічного адміністра-
тивного району № 289 від 30 грудня 1961 р. трест ліквідований, а на його базі ство-

рений спеціалізований трест “Миколаївжитлобуд”. 
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Основне завдання тресту – організація і виробництво на підрядних засадах загально-

будівельних і спеціальних робіт з будівництва: 
а) у  містах  – житлових будівель, шкіл, лікарень та інших культурно-побутових 

будівель, комунальних підприємств і споруд; 

б) у  сільській  місцевості  – машинно-тракторних станцій радгоспів, ремонтних 

заводів, шкіл, сільських електростанцій та інших державних будівель і споруд. 

 

Накази Народного комісаріату житлово-цивільного будівництва УРСР, 

накази Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР, рішення Мико-

лаївського облвиконкому; накази управляючого з адміністративно-госпо-

дарських питань і з особового складу; плани будівельно-монтажних робіт, з 
праці, фінансові; звіт про роботу тресту і підвідомчих організацій; матеріали 

про розвиток і впровадження прогресивних методів і видів будівництва; дер-

жавні акти прийому будівель і споруд в експлуатацію; кошториси і штатні ро-

зписи. 

 

Будівельний трест при Управлінні у справах сільського  

і колгоспного будівництва 

Строительный трест при Управлении по делам сельского  

и колхозного строительства 

Ф. Р-3595, 15 од. зб., 1946–1953 рр. Опис. Рос. мова. 

Будівельний трест при Управлінні у справах сільського і колгоспного будівництва 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих (“Облсільбудтрест”) 

створений згідно з Постановою Ради Народних комісарів УРСР і ЦК КП(б) № 704 

від 27 квітня 1945 р. У 1953 р., у зв’язку з передачею сільського будівництва Мініс-
терству житлово-громадянського будівництва УРСР, “Облсільбудтрест” увійшов до 

складу Миколаївського обласного будівельного тресту Міністерства житлово-грома-
дянського будівництва УРСР. Функція тресту – відбудування і нове будівництво 

культурно-побутових, адміністративно-господарських будівель і споруд у районах 

Миколаївської області.  
 

Рішення Миколаївського облвиконкому; накази по тресту з адміністратив-

но-господарських питань і з особового складу; звіт про роботу тресту і будіве-
льних дільниць; кошторис і штатний розпис. 

 

Миколаївський обласний міжколгоспний шляхобудівельний  

трест (облміжколгоспшляхбуд) Українського міжколгоспного  

об’єднання по будівництву “Укрміжколгоспбуд” 

Николаевский областной межколхозный дорожно-строительный  

трест (облмежколхоздорстрой) Украинского межколхозного  

объединения по строительству “Укрмежколхозстрой” 

Ф. Р-4382, 367 од. зб., 1962–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений 3 вересня 1962 року на підставі рішення облвиконкому № 681 як обласна 
міжколгоспна рада будівельних організацій по будівництву шляхів “Облміж-
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колгоспшляхбуд”, з червня 1972 року перейменована в обласний міжколгоспний 

шляхово-будівельний трест “Облміжколгоспшляхбуд”.  

Керував роботою районних міжколгоспних шляхобудівельних організацій. 

 

Постанови, рішення Українського міжколгоспного об’єднання по будівни-

цтву, виконкому Миколаївської ради депутатів трудящих про діяльність обл-

міжколгоспшляхбуду, протоколи зборів обласної міжколгоспної ради та ра-
йонних міжколгоспних шляхобудівельних організацій, листування Українсь-

кого міжколгоспного об’єднання по будівництву та облміжколгоспшляхбуду з 
підвідомчими установами, плани та звіти про фінансово-господарчу діяль-

ність районних міжколгоспних шляхобудівельних організацій, акти прийман-

ня виконаної роботи, кошториси видатків, штатні розписи, документи проф-

кому (1963–1971). 

 

Чорноморський міжобласний трест з технічного переозброєння  

і ремонту підприємств харчової промисловості 
Черноморский межобластной трест по техническому перевооружению  

и ремонту предприятий пищевой промышленности  

Ф. Р-5711, 579 од. зб., 1964–1991 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївський Чорноморський ремонтний трест (Чорноморремтрест) утворений 

згідно з Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1964 р. 

№ 205 і Постановою Чорноморського раднаргоспу від 1 червня 1964 р. № 299. Згід-

но з Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1965 р. № 184 і наказом Мініс-
терства харчової промисловості УРСР від 24 грудня 1965 р. № 234. “Чорноморрем-

трест” передано у підпорядкування республіканському об’єднанню “Укрхарчо-

комплектремонт” Міністерства харчової промисловості УРСР. З травня 1974 р. став 

підпорядковуватися комбінату “Укрхарчорембуд”, з грудня 1985 р. – Держагропро-

му УРСР.  

З серпня 1986 р., на підставі наказу Держагропрому УРСР від 19 серпня 1986 р. 

№ 324, трест перейменований у Чорноморський міжобласний трест з технічного 

переозброєння і ремонту підприємств харчової промисловості. Ліквідований на під-

ставі наказу проектно-промислового будівельного об’єднання “Укрхарчопром” від 

16 січня 1991 р. № 6. 

Здійснював керівництво ремонтно-будівельними підвідомчими тресту організаціями 

і підприємствами в проведенні поточного і капітального ремонту будівель і споруд, 

виготовленні нестандартного обладнання, реставрації запасних частин. 

У систему тресту входили підвідомчі підприємства: Одеська ремонтно-будівельна 
дільниця, миколаївські ремонтно-будівельні управління № 1 і № 2, Каховський ре-
монтно-механічний завод, Миколаївський завод підйомно-транспортного обладнання. 

 

Постанова ЦК КПРС України № 205 “Про створення тресту” (1964 р.), роз-
порядження голови Ради народного господарства, накази управляючого з ос-
новної діяльності, протоколи виробничих нарад, протоколи засідань балансо-

вої комісії, протоколи передавання будівельних управлінь об’єму ремонтно-

будівельних робіт; зведений план промисловості, з праці, впровадження пере-
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дової механізації і автоматизації виробничих процесів, виробничо-фінансові 
звіти тресту і підвідомчих підприємств, звіти по кадрах, штатні розписи, лис-
тування з Республіканським об’єднанням “Укрхарчкомплектремонт”, з Мико-

лаївським обкомом КП України про будівельні роботи, про виконання планів 

та з інших питань, документи профспілкового комітету, документи з особово-

го складу (накази, відомості нарахування заробітної плати) 1964–1991 рр. 

 

Миколаївський будівельно-монтажний трест “Миколаївжитлобуд” 

Николаевский строительно-монтажный трест “Николаевжилстрой”  

Ф. Р-5198, 718 од. зб., 1965–1985 рр. Описи. Рос. мова. 

Будівельно-монтажний трест “Миколаївжитлобуд” утворений у складі Головного 

управління з будівництва у Чорноморському економічному районі згідно з наказом 

Міністерства будівництва УРСР № 289 від 4 листопада 1965 р. на базі трестів 

“Миколаївпромбуд” і “Миколаївсільбуд”. 

Перебував у віданні Міністерства промислового будівництва УРСР. Одночасно під-

порядковувався Управлінню “Головпівденьпромбуд”, з січня 1969 р. – Управлінню 

“Головпромбуд”. Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР 

від 27 грудня 1984 р. № 372 будівельно-монтажний трест “Миколаївжитлобуд” лік-

відований. 

Трест здійснював будівництво житлових та культурно-побутових об’єктів у Мико-

лаєві. 
 

Накази Міністерства промислового будівництва УРСР, накази Головного 

управління з будівництва у Чорноморському економічному районі; рішення 

Миколаївського облвиконкому, накази управляючого з адміністративно-

господарських питань; розпорядження по тресту; протоколи виробничих на-
рад; плани будівельно-монтажних робіт і праці; звіти з виробничої діяльності 
тресту, штатні розписи і кошториси; листування з організаціями про будівель-

но-монтажні роботи; документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївський трест будівельних матеріалів  

Николаевский трест строительных материалов  

Ф. Р-5639, 578 од. зб., 1966–1975 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений у травні 1966 р. згідно з наказом Міністерства промисловості будівель-

них матеріалів УРСР від 20 квітня 1966 р. № 132. Підпорядковувався Головному 

управлінню стінових і зв’язуючих матеріалів Міністерства промисловості будівель-

них матеріалів УРСР “Укрголовстінматеріали”.  

Здійснює керівництво виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств 

із виробництва будівельних матеріалів. 

  

Накази та директивні вказівки Міністерства промисловості будівельних 

матеріалів УРСР, постанови та рішення Миколаївського обкому КП України і 
Миколаївського облвиконкому; накази по тресту з адміністративно-госпо-

дарських питань; протоколи засідань технічної ради; зведений план тресту з 
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виробництва промислової продукції, з праці, фінансові плани; звіти з фінансо-

во-господарської діяльності тресту та підвідомчих підприємств, звіти з якості 
продукції по підприємствах Миколаївського тресту будівельних матеріалів, 

зведені статистичні звіти тресту і підвідомчих підприємств про розвиток і 
впровадження нової техніки, про використання обладнання на цегельних заво-

дах, про впровадження винахідницьких і раціоналізаторських пропозицій, про 

нещасні випадки, матеріали про участь підприємств тресту у Всесоюзному 

громадському огляді якості будівельних матеріалів, документи профспілково-

го комітету. 

 

Будівельно-монтажний трест “Миколаївводбуд”  

Строительно-монтажный трест “Николаевводстрой”  

Ф. Р-5731, 610 од. зб., 1967–1990 рр. Описи. Рос. мова. 

Будівельно-монтажний трест “Миколаївводбуд” створений згідно з наказом Мініс-
терства меліорації і водного господарства УРСР від 10 жовтня 1967 р. № 657. Підпо-

рядкований Головному управлінню з іригації і будівництва радгоспів на Півдні 
України Міністерства меліорації і водного господарства УРСР. 

Трест здійснює організаційно-технічне керівництво і контроль за роботою підпоряд-

кованих йому будівельно-монтажних управлінь, пересувних механізованих колон, 

будівельних ділянок, а також автотранспортних контор. 

 

Накази Міністерства меліорації і водного господарства УРСР; накази з ад-

міністративно-господарських питань; плани підрядних будівельно-монтажних 

робіт, з праці, з капітальних вкладень; звіти про виконання планів, з фінансово-

господарської діяльності; документи про роботу науково-технічного товарист-
ва, первинної організації Всесоюзного товариства винахідників та раціоналі-
заторів, профспілкового комітету. 

 

Міжобласний будівельно-монтажний трест  

з будівництва елеваторів “Південелеваторбуд”  

Межобласной строительно-монтажный трест  

по строительству элеваторов “Южэлеваторстрой”  

Ф. Р-5828, 84 од. зб., 1974–1977 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений згідно з наказом Міністерства сільського будівництва УРСР від 30 груд-

ня 1974 р. № 292. Трест знаходився у підпорядкуванні Головелеватормельбуду Міні-
стерства сільського будівництва УРСР. 

Трест виконував роботи щодо елеваторобудування в південних областях республіки: 

Миколаївській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Кримській і Запорізькій. 

 

Наказ Міністерства сільського будівництва УРСР № 292 від 30 грудня 

1974 р. “Про створення в м. Миколаєві тресту “Південелеваторбуд”; Статут 
міжобласного будівельно-монтажного тресту з будівництва елеваторів 
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“Південелеваторбуд”, накази Міністерства сільського будівництва УРСР, на-
кази управляючого з адміністративно-господарських питань; плани підрядних 

будівельно-монтажних робіт, фінансові, з праці, прибутку, зменшення собіва-
ртості будівельно-монтажних робіт; звіти з виконання плану підрядних робіт, 
з фінансово-господарської діяльності, про виконання плану з праці, про роз-
поділ кадрів, про контрольно-ревізійну роботу; документи про роботу будіве-
льно-монтажних бригад тресту по методу Героя Соціалістичної Праці 
тов. Злобіна Н.О.; документи профспілкового комітету. 

 

Будівельно-монтажний трест “Промбуд”  

Строительно-монтажный трест “Промстрой”  

Ф. Р-5798, 133 од. зб., 1976–1983 рр. Описи. Рос. мова. 

Будівельно-монтажний трест “Промбуд” створений згідно з наказом Міністерства 

промислового будівництва УРСР від 18 вересня 1976 р. № 315. Знаходився у підпо-

рядкуванні комбінату “Миколаївпромбуд” Міністерства промислового будівництва 
УРСР. 

Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 30 грудня 

1982 р. № 318 “Про вдосконалення структури управління організацій Міністерства” 

будівельно-монтажний трест “Промбуд” ліквідований з 1 січня 1983 р. 

Основна задача діяльності тресту – будівництво промислових підприємств, житло-

вих і культурно-побутових об’єктів. 

 

Накази Міністерства промислового будівництва УРСР; накази з адмініст-
ративно-господарських питань; протоколи технічної ради, протоколи нарад з 
будівництва Миколаївського глиноземного заводу; плани з праці, фінансові; 
техніко-економічні показники роботи тресту; звіти по виконання плану з капі-
тального будівництва, з фінансово-господарської діяльності, з раціоналізації і 
винахідництва; штатні розписи; документи про роботу з кадрами, профспілко-

вого комітету, первинної організації науково-технічного товариства. 
 

Будівельно-монтажний трест “Судопромбуд”  

Строительно-монтажный трест “Судопромстрой”  

Ф. Р-5845, 155 од. зб., 1978–1987 рр. Описи. Рос. мова. 

Будівельно-монтажний трест “Судопромбуд” створений згідно з наказом Міністерс-
тва промислового будівництва УРСР від 6 лютого 1978 р. № 29 і наказом комбінату 

“Миколаївпромбуд” від 18 лютого 1978 р. № 66.  

Згідно з Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1986 р. № 970 

“Про подальше удосконалення управління будівельними організаціями Мінбуду 

УРСР”, наказом Мінбуду УРСР від 9 червня 1987 р. № 273 будівельно-монтажний 

трест “Судопромбуд” і його управління виробничо-технічної комплектації з місце-
знадходженням у м. Миколаєві ліквідовано з 10 червня 1987 р. 

Основними задачами діяльності тресту було будівництво і своєчасне введення в екс-
плуатацію промислових, житлових та культурно-побутових об’єктів. 

Трест був самостійною господарською організацією і підпорядковувався комбінату 

“Миколаївпромбуд”.  
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Накази Міністерства промислового будівництва УРСР “Про створення бу-

дівельно-монтажного тресту “Суднопромбуд”; накази управляючого з основ-

ної діяльності; плани підрядних будівельно-монтажних робіт, з праці, фінан-

совий; звіти з фінансово-господарської діяльності, про впровадження наукової 
організації праці, про роботу з кадрами, штатні розписи; документи профспіл-

кового комітету. 

 

Комбінат “Миколаївпромбуд”  

Міністерства промислового будівництва УРСР 

Комбинат “Николаевпромстрой”  

Министерства промышленного строительства УССР 

Ф. Р-5799, 369 од. зб., 1972–1982 рр. Описи. Рос. мова. 

Комбінат “Миколаївпромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР утво-

рений на базі тресту “Миколаївпромбуд” у березні 1972 р. У своїй діяльності комбі-
нат керувався постановами уряду, наказами і розпорядженнями Міністерства проми-

слового будівництва УРСР. 

Основними функціями діяльності були будівництво промислових і житлових будин-

ків та культурно-побутових об’єктів Наргосплану СРСР. 

 

Накази Міністерства промислового будівництва УРСР; постанови Колегії 
Міністерства промислового будівництва УРСР; положення про комбінат 
(1972 р.); накази з адміністративно-господарських питань; протоколи засідань 

технічної ради; плани будівельно-монтажних робіт, фінансові, з праці; техніко-

економічні показники; документи про переведення комбінату на нову систему 

планування і економічного стимулювання (1972 р.); звіти про виконання пла-
ну прибутку, по кадрах, з фінансово-господарської діяльності комбінату і під-

відомчих управлінь; документи профспілкового комітету, науково-технічного 

товариства. 
 

Миколаївське виробничо-територіальне господарсько-розрахункове  
об’єднання будівельних матеріалів “Миколаївбудматеріали”  

Николаевское производственно-территориальное  
хозяйственно-расчетное объединение строительных  

материалов “Николаевстройматериалы”  

Ф. Р-3994, 375 од. зб., 1958–1966, 1975–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

На підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 13 грудня 1958 р. № 1039 

створено Миколаївське заводоуправління цегельних заводів шляхом злиття цегель-

них заводів. Перебував у віданні Херсонського раднаргоспу, з січня 1963 р. – 

Херсонського тресту промбудматеріалів Чорноморського раднаргоспу та одночасно 

підпорядковувався Миколаївському обласному управлінню промбудматеріалів. 

Відповідно до наказу Херсонського тресту промисловості будівельних матеріалів 

від 28 березня 1965 р. № 34 реорганізовано у Миколаївське виробниче об’єднання 
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будівельних матеріалів. З 21 травня 1966 р. перейшло у підпорядкування Миколаїв-

ського тресту будівельних матеріалів і припинило свою діяльність. 

Згідно з наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР від 

29 серпня 1975 р. № 263 “Про організацію виробничих об’єднань будівельних мате-
ріалів у промисловості стінових і в’яжучих матеріалів” у жовтні 1975 р. створено 

Миколаївське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів. На підставі 
наказу Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР від 15 листопада 
1990 р. № 147 з 1 січня 1991 р. реорганізовано у Миколаївський обласний концерн 

по виробництву будівельних матеріалів “Миколаївбудматеріали”. 

На підставі наказу голови Української державної корпорації промисловості будіве-
льних матеріалів “Укрбудматеріали” від 10 грудня 1991 р. № 54 “Про створення ви-

робничо-територіального господарсько-розрахункового об’єднання будівельних 

матеріалів “Миколаївбудматеріали” концерн перетворено у Миколаївське виробни-

чо-територіальне господарсько-розрахункове об’єднання будівельних матеріалів 

“Миколаївбудматеріали”. 

Основна діяльність виробничого об’єднання – випуск будівельних матеріалів.  

 

Накази з основної діяльності; протоколи засідань ради директорів; плани з 
виробництва продукції; фінансові, техніко-економічні показники виконання 

виробничого плану; звіти з фінансово-господарської діяльності; документи 

про роботу з кадрами, з наукової організації праці, з охорони праці і техніки 

безпеки; штатні розписи; документи профспілкового комітету. 

 

Виробниче об’єднання “Миколаївзалізобетон”  

Производственное объединение “Николаевжелезобетон”  

Ф. Р-5707, 377 од. зб., 1972–1987 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 12 січня 1972 р. 

№ 7 і наказом комбінату “Миколаївпромбуд” Міністерства промислового будівницт-
ва від 1 лютого 1972 р. № 5 на базі миколаївських заводів залізобетонних виробів 

№ 1 комбінату “Миколаївпромбуд” і № 2 тресту “Миколаївжитлобуд” створено ви-

робниче об’єднання “Миколаївзалізобетон” з підпорядкуванням комбінату 

“Миколаївпромбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР.  

Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 12 березня 

1973 р. № 78 виробниче об’єднання “Миколаївзалізобетон” комбінату “Миколаїв-

промбуд” передано у підпорядкування Республіканського виробничого об’єднання 

“Головпромбудіндустрія” Міністерства промислового будівництва УРСР. 

Згідно з наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 11 травня 

1974 р. № 194 виробниче об’єднання “Миколаївзалізобетон” передано у підпорядку-

вання Республіканського промислового об’єднання “Укрпромзалізобетон” Міністер-

ства промислового будівництва УРСР. 

Займалося виробництвом залізобетонних виробів для промислового та житлового 

будівництва. 
 

Накази Республіканського виробничого об’єднання “Головпромбуд-

індустрія”, Миколаївського комбінату “Миколаївпромбуд”; накази з адмініст-
ративно-господарських питань; техпромфінплани, плани з виробництва про-

мислової продукції; звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розпи-
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си, кошториси; листування з Республіканським виробничим об’єднанням “Го-

ловпромбудіндустрія” по виконанню виробничого плану та інших питаннях. 

 

Миколаївська філія Республіканського проектно-технологічного  

виробничого об’єднання “Укрсільгосптехсистема”  

Николаевский филиал Республиканского проектно-технологического  

производственного объединения “Укрсельхозтехсистема”  

Ф. Р-5800, 165 од. зб., 1975–1986 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївська філія Республіканського проектно-технологічного виробничого об’єд-

нання “Укрсільгосптехсистема” створена у січні 1975 р. на базі інформаційного об-

числювального центру обласного об’єднання “Сільгосптехніка” згідно з наказом від 

2 грудня 1974 р. № 536 Українського об’єднання “Укрсільгосптехніка”. 

Основні  функції  філі ї :  
− створення, розвиток і удосконалення автоматизованих систем управління вироб-

ництвом та постачанням на підприємствах і організаціях, які підпорядковуються 

обласному об’єднанню “Сільгосптехніка”; 

− впровадження і забезпечення функціонування автоматизованих систем управ-

ління і оперативно-диспетчерської служби в області. 
У 1986 р. з метою підвищення ефективності використання засобів обчислювальної 
техніки і згідно з наказом Держагропрому УРСР від 21.02.1986 р. № 63 “Про доско-

налість інформаційно-обчислювального обслуговування в Держагропромі УРСР” 

Миколаївська філія Республіканського проектно-технологічного виробничого об’єд-

нання “Укрсільгоспсистема” перетворена у Миколаївський інформаційно-обчислю-

вальний центр облагропрому. 

Фонд ІІ категорії. 
 

Положення про Миколаївську філію РП ТВО “Укрсільгоспсистема”; нака-
зи директора; протоколи засідань техніко-економічної ради; виробничо-

фінансові плани, з праці, звіти про виконання планів, з фінансово-госпо-

дарської діяльності, статистичні звіти (ф.ф. № 1, 8а, 2-нт, 4-нт), штатні розпи-

си; документи про роботу профспілки, групи народного контролю, первинної 
організації ВТВР. 

 

Управління будівництва Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 

Державного будівельно-монтажного тресту “Південенергобуд” 

Управление строительства Николаевской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 

Государственного строительно-монтажного треста “Южэнергострой” 

Ф. Р-1324, 391 од. зб., 1926–1927, 1929, 1936–1940 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у 1926 р. Займалося будівельно-монтажними роботами на будівництві Ми-

колаївської ТЕЦ. Ліквідоване у 1941 р. 

 

Постанови РНК СРСР, циркуляри, накази, розпорядження Наркомату важ-

кої промисловості СРСР, Головного управління енергетичного господарства 
СРСР, Державного будівельно-монтажного тресту “Південергобуд”, накази 



336 

Державний архів Миколаївської області 

начальника управління. Положення про управління (1927). Протоколи вироб-

ничих і технічних нарад, загальних зборів активу управління (1936–1939). 

План земельної ділянки, промфінплани, титульні списки, кошториси, норми 

часу і розцінки робіт, розрахунки потреб будматеріалів і устаткування для 

ТЕЦ (1940). Звіти і доповіді про хід будівництва, відомості про наявність ро-

бочої сили, акти обслідування стану будівництва. Листування з трестом 

“Південенергобуд”, Управлінням Українського відділення теплопроекту про 

виготовлення робочих проектів, затвердження генерального кошторису, мобі-
лізацію внутрішніх ресурсів, розгортання соціалістичного змагання і стаха-
новського руху на будівництві. Документи з особового складу. 

 

Управління військово-будівельних робіт № 248  

Народного комісаріату оборони СРСР 

Управление военно-строительных работ № 248  

Народного комиссариата обороны СССР 

Ф. Р-1853, 23 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяло під час нацистської окупації Миколаївської області. 
 

Циркуляри і директивні вказівки штабу 22-го управління оборонного буді-
вництва Народного комісаріату оборони СРСР. Акти, відомості про надхо-

дження і витрачання будівельних матеріалів. Звіти про адміністративно-

господарські витрати, авансові звіти, донесення про фінансове і матеріально-

технічне забезпечення будівельних робіт. Касові прибутково-видаткові орде-
ри: звіряльні, оборотні і накопичувальні відомості. Касові звіти, калькуляції, 
накладні на видачу продуктів їдальні. Відомості на видачу обмундирування, 

зарплати і сухих пайків. 

 

Будівельне управління № 431 

Строительное управление № 431 

Ф. Р-5391, 590 од. зб., 1944–2000 рр. Описи. Рос. мова. 

Після вигнання з території Миколаївської області від нацистських окупантів у квітні 
1944 р. Миколаївське особливо-будівельно-монтажне управління № 4 відновило 

свою діяльність і було перейменовано в особливо-будівельно-монтажне управління 

№ 2 з підпорядкуванням особливо-будівельно-монтажній частині № 5 Народного 

комісаріату будівництва СРСР. 

У травні 1944 р. особливо-будівельно-монтажне управління № 2 перейменовано в 

особливо-будівельно-монтажне управління № 8.  

У 1945 р. в зв’язку зі створенням тресту № 5 “Фундаментбуд” Головспецбуду СРСР 

Управління перейшло в його підпорядкування. 

У лютому 1947 р. згідно з наказом по Головному управлінню спеціалізованих робіт 
“Головспецмонтаж” особливо-будівельно-монтажне управління № 8 перейменовано 

в управління начальника робіт № 8 з підпорядкуванням Військово-морському буді-
вельному управлінню № 44 Військовоморфундаментбуду Міністерства будівництва 
військових і військово-морських підприємств СРСР.  
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З березня 1949 р. управління начальника робіт № 8 реорганізовано в управління на-
чальника робіт № 326 з підпорядкуванням тресту гідротехнічних робіт “Фунда-
ментбуд” Головспецмонтаж Міністерства будівництва підприємств машинобудуван-

ня СРСР. Управління створено для виконання будівельно-монтажних робіт по спо-

рудженню важких підвалин і фундаментів.  

У жовтні 1949 р. згідно у складі Головспецгідробуду був створений спеціалізований 

трест гідротехнічних робіт Південного району “Південьгідробуд” у м. Одеса і управ-

ління начальника робіт № 326 перейшло в його підпорядкування. 

З квітня 1953 р. підпорядковується Міністерству будівництва СРСР. 

Згідно з наказом Міністерства транспортного будівництва СРСР відбувається об’єд-

нання Чорноморського будівельно-монтажного тресту “Чорноморгідробуд” і тресту 

гідротехнічних робіт Південного району “Південьгідробуд” у Чорноморський буді-
вельно-монтажний трест “Чорноморгідробуд” Головного управління по будівництву 

морських і річкових споруд “Головморрічбуд”. 

Згідно з наказом Міністерства транспортного будівництва з метою посилення керів-

ництва гідротехнічним будівництвом Чорноморський будівельно-монтажний трест 
“Чорноморгідробуд” і трест днопоглиблювальних робіт басейну Чорноморського 

моря “Чорномортехфлот” об’єднуються в спеціалізований трест Гідротехнічних ро-

біт “Чорноморгідробуд” Головморрічбуду. 

Згідно з наказом Міністерства транспортного будівництва управління начальника 
робіт № 326 перейменовано в будівельне управління № 431 тресту “Чорномор-

гідробуд” Головморрічбуду. 

Згідно з наказом Президента України “Про корпоратизацію державних підприємств” 

від 15 червня 1993 р. і рішенням корпорації “Укртрансбуд” від 14 червня 1994 р. 

№ 20 Державне підприємство трест “Чорноморгідробуд” перетворено у Відкрите 
акціонерне товариство “Чорноморгідробуд”, будівельне управління № 431 перетво-

рено в структурний підрозділ ВАТ. Припинило діяльність 2000 р. 

Займалося будівництвом і реконструкцією виробничих, житлово-побутових, кому-

нальних об’єктів, надання платних послуг населенню, участь у ліквідації наслідків 

аварій, катастроф та ін.  

 

Накази начальника особливо-будівельно-монтажної частини № 5 Наркома-
ту будівництва СРСР, начальника Військово-морського будівельного управ-

ління № 44; розпорядження Головного управління спеціалізованих робіт 
“Головспецмонтаж”; накази з основної діяльності; протоколи технічних на-
рад; плани фінансові, з праці; звіти з фінансово-господарської діяльності, по 

кадрах, штатні розписи. 

 

Миколаївське будівельно-монтажне управління № 5  

Николаевское строительно-монтажное управление № 5  

Ф. Р-2139, 732 од. зб., 1946–1956 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене у 1945 р. як будівельно-монтажне управління № 56 з підпорядкуванням 

республіканському тресту “Укрм’ясохолодпромбуд”. У грудні 1947 р. перейменова-
не в будівельно-монтажне управління № 5 з підпорядкуванням республіканському 

тресту “Укрм’ясомолбуд”. 

Ліквідоване у січні 1956 р. згідно з наказом Міністерства промисловості м’ясних і 
молочних продуктів УРСР від 7 січня 1956 р. 
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Займалося відбудовою, реконструкцією, монтажем і будівництвом підприємств м’я-

сомолочної промисловості. 
 

Накази Міністерства м’ясних і молочних продуктів УРСР (1955), тресту 

“Укрм’ясомолбуд” (1954), начальника управління (1946–1955). Положення 

про управління. Промислово-фінансові плани, звіти про їх виконання. Штатні 
розписи, кошториси видатків. Відомості на видачу заробітної плати працівни-

кам. Особові справи працівників. 

 

Будівельне управління Миколаївського енергокомбінату  

Строительное управление Николаевского энергокомбината  

Ф. Р-3157, 62 од. зб., 1946–1956 рр. Описи. Рос. мова. 

Управління будівництва Миколаївського енергокомбінату створено у червні 1946 р. 

шляхом реорганізації відділу капітального будівництва (структурного відділу енер-

гокомбінату) згідно з наказом по енергокомбінату № 219 від 21 червня 1946 р.  

Управління знаходилося у підпорядкуванні Миколаївського енергокомбінату і осно-

вною його задачею було відбудування зруйнованої німецькими окупантами Микола-
ївської ТЕЦ. 

У зв’язку з тим, що з квітня 1947 р. по грудень 1948 р. відбудування ТЕЦ проводи-

лося будівельно-монтажною дільницею “Дніпробуд”, – управління будівництва при-

пиняло свою діяльність. 

Управління капітального будівництва Миколаївського енергокомбінату (назву фон-

доутворювача було доповнено словом “капітального”) відновило свою діяльність із 
січня 1949 р. 

У 1949 р. було закінчено відбудування ТЕЦ і управління почало роботи з її розши-

рення і збільшення потужності. 
З 14 квітня 1954 р. управління було перейменовано у Будівельне управління Мико-

лаївського енергокомбінату. 

Згідно з наказом Міністра електростанцій СРСР № 58 “А” від 18 лютого 1956 р. Бу-

дівельне управління ліквідовано, а роботи з подальшого становлення ТЕЦ продов-

жив, відновивши свою діяльність, відділ капітального будівництва Миколаївського 

енергокомбінату. 

 

Накази Міністерства електростанцій СРСР; рішення виконкомів Миколаїв-

ської обласної і міської ради депутатів трудящих; накази по управлінню з ад-

міністративно-господарських питань; протоколи виробничих нарад; титульні 
списки капітальних робіт; плани капітального будівництва; звіти про роботу 

управління; матеріали по раціоналізації і винахідництву; кошторис і штатний 

розпис; акти здачі в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів. 

 

Будівельно-монтажне управління № 25 

Строительно-монтажное управление № 25 

Ф. Р-3650, 172 од. зб., 1951–1966 рр. Описи. Рос. мова. 

Будівельно-монтажне управління № 14 створено у березні 1951 р. згідно з Постано-

вою Ради Міністрів УРСР від 6 березня 1951 р. № 695 в зв’язку з розширенням буді-
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вництва Верхньо-Інгулецького зрошуваного масиву. Знаходилося у веденні Голов-

ного управління будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів 

“Укрводбуд” Міністерства бавовництва СРСР. 

Згідно з Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1963 р. 

№ 1859 і створенням Держземводгоспу УРСР і в зв’язку з упорядкуванням наймену-

вань будівельно-монтажних управлінь УРСР, будівельно-монтажне управління № 14 

перейменовано у будівельно-монтажне управління № 25. 

Здійснює будівельно-монтажні роботи.  

 

Накази Головного управління водного господарства при Раді Міністрів 

УРСР; рішення Миколаївської облради; накази начальника з адміністративно-

господарських питань; протоколи нарад; виробничі плани; звіти з виробничої 
діяльності, звіти про нещасні випадки; акти перевірки стану техніки безпеки, 

штатні розписи і кошториси. 

 

Миколаївське спеціалізоване будівельно-монтажне  
управління зв’язку  

Николаевское специализированное строительно-монтажное  
управление связи  

Ф. Р-5260, 289 од. зб., 1952–1980 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1950 р. № 1866 і наказом 

Міністерства зв’язку від 10 червня 1952 р. № 466 для виконання будівельно-

монтажних робіт по радіофікації при дирекції радіотрансляційної мережі Миколаїв-

ського обласного управління Міністерства зв’язку УРСР створена будівельно-

монтажна дільниця радіофікації.  
Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР від 16 січня 1954 р. № 44 Миколаївська 

будівельно-монтажна дільниця реорганізована у Миколаївське будівельно-монтажне 
управління радіофікації при дирекції радіотрансляційної мережі. 
Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР від 14 березня 1962 р. № 72 Миколаїв-

ське будівельно-монтажне управління радіофікації реорганізовано у спеціалізовану 

будівельно-монтажну дільницю зв’язку Українського спеціалізованого будівельно-

монтажного тресту “Укрзв’язокбуд”. У червні 1963 р. дільниця реорганізована у 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління зв’язку. 

У 1964 р. спеціалізоване будівельно-монтажне управління зв’язку реорганізовано у 

спеціалізовану будівельно-монтажну дільницю зв’язку. 

Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР № 59 від 12 березня 1966 р. спеціалізо-

вана будівельно-монтажна дільниця реорганізована у спеціалізоване будівельно-

монтажне управління зв’язку тресту “Укрзв’язокбуд”. 

Управління знаходилося у веденні Міністерства зв’язку УРСР і керувалося вказівка-
ми спеціалізованого управління будівництва “Укрзв’язокбуд”. 

Основною задачею діяльності управління було виконання будівельно-монтажних 

робіт і завдань щодо введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівницт-
ва.  
 

Накази Міністерства зв’язку СРСР, УРСР, управляючого Українським бу-

дівельно-монтажним трестом “Укрзв’язокбуд”, начальника з адміністративно-

господарських питань, плани з праці, звіти з фінансово-господарської діяльно-

сті, штатні розписи, кошториси. 



340 

Державний архів Миколаївської області 

Миколаївське будівельно-монтажне управління міжобласного  

будівельно-монтажного тресту по газифікації “Криворіжгазкомунбуд”  

Николаевское строительно-монтажное управление межобластного 

строительно-монтажного треста “Криворожгазкоммунстрой”  

Ф. Р-5557, 290 од. зб., 1961–1986 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївська монтажно-налагоджувальна дільниця № 5 Республіканського монтаж-

но-налагоджувального тресту “Укрорггаз” розпочала свою роботу відповідно до 

наказу Республіканського монтажно-налагоджувального тресту “Укрорггаз” від 18 

жовтня 1961 р. № 5. Згідно з наказом Міністерства комунального господарства 
УРСР від 9 квітня 1964 р. № 119 реорганізована в Миколаївське монтажно-нала-
годжувальне управління № 5 Республіканського монтажно-налагоджувального трес-
ту “Укрорггаз”. На підставі наказу Республіканського будівельно-монтажного трес-
ту “Укргазкомунбуд” від 23 грудня 1968 р. № 233 управління № 5 перейменовано в 

Миколаївське будівельно-монтажне управління № 5 Республіканського будівельно-

монтажного тресту “Укргазкомунбуд”.  

Згідно з наказом № 11 від 14 лютого 1986 р. тресту “Криворіжгазкомунбуд” Мико-

лаївське будівельно-монтажне управління № 5 тресту “Укргазкомунбуд” переймено-

вано в Миколаївське будівельно-монтажне управління тресту “Криворіжгазкомун-

буд”. 

Виконує будівельно-монтажні роботи по газифікації житлового фонду, комунально-

побутових і соціально-культурних об’єктів, будівництво газопроводів.  

 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР і Республікансько-

го монтажно-налагоджувального тресту “Укрорггаз”, рішення Миколаївсько-

го облвиконкому, накази начальника з адміністративно-господарських питань; 

плани будівельно-монтажних і підрядних робіт, фінансові, з праці, впрова-
дження нової техніки, наукової організації праці та звіти про їх виконання; шта-
тні розписи, кошториси; листування з Республіканським будівельно-мон-

тажним трестом “Укргазкомунбуд” про газифікацію Миколаївської області. 
 

Мостобудівний загін № 73 

Мостостроительный отряд № 73  

Ф. Р-4414, 481 од. зб., 1946–1993 рр. Описи. Рос. мова. 

Мостовідбудовний потяг № 444 утворений згідно з наказом Міністерства шляхів 

сполучення СРСР від 17 квітня 1946 р. № 319/ц в м. Новомиргороді Кіровоградської 
області.  
Підпорядковувався Мостобудівному тресту № 3 Мостовідбудівного управління 

Дніпро-Бузькому басейну Головного управління по будівництву мостів Міністерст-
ва транспортного будівництва СРСР. Мостопотяг № 444 неодноразово міняв місто 

дислокації: з лютого 1947 р. знаходився у м. Мала Віска Кіровоградської області, з 
жовтня 1947 р. – у м. Адабаш Кіровоградської області, з червня 1948 р. – у м. Запо-

ріжжя, з березня 1949 р. – у м. Бахчисарай Кримської області, з серпня 1950 р. – у 

м. Миколаєві, з лютого 1954 р. – на станції Верхньо-Садове Кримської області. У 

1955 р. Мостовідбудовний потяг № 444 перейменований у Мостобудівний потяг 
№ 444. У квітні 1957 р. Мостопотяг № 444 передислокувався до Миколаєва. Підпо-

рядковувався Всесоюзному тресту по будівництву позакласових і великих мостів 



341 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Головного управління по будівництву мостів Міністерства транспортного будівниц-

тва СРСР, з 1960 р. – Мостобудівному тресту № 1 Мостовідбудівного управління 

Дніпровського басейну Головного управління по будівництву мостів Міністерства 
транспортного будівництва СРСР, з 1963 р. – Мостобудівельному тресту № 1 Голов-

ного управління по будівництву мостів Державного виробничого комітету з транс-
портного будівництва СРСР, з 1965 р. – Мостобудівному тресту № 1 Головного 

управління по будівництву мостів Міністерства транспортного будівництва СРСР. 

Згідно з наказом Міністерства транспортного будівництва СРСР від 10.01.1977 р. 

№ 7-ор Мостобудівний потяг № 444 перейменований у Мостобудівний загін № 73. З 

1991 р. Мостозагін № 73 перебував у віданні Мостобудівного тресту № 1 Головного 

управління по будівництву мостів Міністерства транспортного будівництва СРСР, з 
січня 1992 р. – Державного мостобудівного тресту “Мостобуд” Міністерства транс-
портного будівництва України. Припинив діяльність як державне підприємство у 

вересні 1993 р. в зв’язку з тим, що став структурним підрозділом Відкритого акціо-

нерного товариства “Мостобуд”. 

Здійснював будівництво, реконструкцію, встановлення залізничних і автодорожніх 

мостів на залізничних лініях і автомобільних дорогах. 

 

Накази Головного управління по будівництву мостів Дніпро-Бузького ба-
сейну; накази з адміністративно-господарських питань; плани будівельно-

монтажних робіт, з праці; протоколи засідань технічної ради; звіти з фінансо-

во-господарської діяльності, по кадрах, про вплив впроваджень раціоналіза-
торських пропозицій; штатні розписи, кошториси; листування з Миколаївсь-

ким облвиконкомом, з Містобудівним трестом про здачу об’єктів в експлуата-
цію; довідка про будівництво мосту через річку Південний Буг в м. Миколаєві 
(1965 р.), документи профспілкового комітету. 

 

Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства  

“Мостобуд” Мостобудівний загін № 73  

Дочернее предприятие открытого акционерного общества  

“Мостострой” Мостостроительный отряд № 73  

Ф. 6013, 8 од. зб., 1994 р. Опис. Укр., рос. мова. 

Рішенням Фонду державного майна України від 8 вересня 1993 р. № 43 створено 

відкрите акціонерне товариство “Мостобуд”. Згідно зі статутом ВАТ “Мостобуд” 

Мостобудівний загін № 73 став його структурним підрозділом та знаходиться в його 

безпосередньому підпорядкуванні, не має права юридичної особи. 

Займається будівництвом, ремонтом, реконструкцією, технічним переобладнанням 

мостів та інших штучних споруд, будівництвом об’єктів виробничого і невиробни-

чого призначення, виготовленням конструкцій, машин, устаткування і обладнання, 

виробництвом будівельних матеріалів і конструкцій, виготовленням реконструкці-
єю, ремонтом, монтажем, демонтажем, налагодженням, обслуговуванням вантажо-

підйомних кранів та їх вузлів, вантажозахватних пристроїв, механізмів, розробкою 

проектно-кошторисної документації на будівництво транспортних та інших об’єктів, 

розробкою проектів організації будівництва мостів та інших штучних споруд. 

 

Накази з основної діяльності; статут; протокол регіональних зборів акціо-

нерів; звіти про фінансову господарську діяльність; статистичні звіти (фф. 1-КБ; 
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2-КБ) про введення в дію об’єктів, основних фондів і освоєння капітальних 

вкладень; штатні розписи; колективні угоди; документи профспілкового комі-
тету. 

 

Кооперативно-державна асоціація проектних, будівельних організацій, 

підприємств по агропромисловому будівництву в Миколаївській області 
Кооперативно-государственная ассоциация проектных, строительных 

организаций, предприятий по агропромышленному строительству  
в Николаевской области  

Ф. Р-3597, 1211 од. зб., 1962–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Трест “Миколаївжитлобуд” утворений у 1962 р. на базі Миколаївського будівельно-

го тресту згідно з постановою Ради Народного господарства Херсонського економі-
чного адміністративного району № 289 від 30 грудня 1961 р. і знаходився у підпо-

рядкуванні Управління будівництва Херсонського раднаргоспу. З 1963 р. трест під-

порядковувався Головному управлінню з будівництва у Чорноморському економіч-

ному районі (“Головчорноморськбуд”). Згідно з наказом Головного управління буді-
вництва у Чорноморському економічному районі № 305 від 24 грудня 1963 р. трест 
“Миколаївжитлобуд”, перейменований у трест “Миколаївсільгоспбуд”. Згідно з на-
казом Міністра сільського будівництва УРСР № 13 від 4 лютого 1966 р. переймено-

ваний у трест “Миколаївсільбуд” з підпорядкуванням Головпівдензахідсільбуду Мі-
ністерства сільського будівництва УРСР.  

Згідно з наказом Держагропрому УРСР від 14.02.86 р. № 50, наказом Украгробуду 

від 19.02.86 р. № 20, постановою обласних зборів господарств-учасників від 

10.04.86 р. № 4 та наказом Миколаївського обласного агропромислового комітету 

створено Миколаївське обласне кооперативно-державне об’єднання по агропромис-
ловому будівництву – “Миколаївоблагробуд” на базі ліквідованого тресту “Мико-

лаївсільбуд” та облміжколгоспбуду. Відповідно до наказу об’єднання від 24.11.89 р. 

№ 318 ліквідовано трест “Миколаївагропромбуд” та УПТК тресту з 1 січня 1990 р. 

Згідно з наказом об’єднання від 01.07.91 р. № 102 створено кооперативно-державну 

асоціацію проектних, будівельних організацій, підприємств по агропромисловому 

будівництву в Миколаївській області “Миколаївоблагропроектбуд”.  

Виконував будівельно-монтажні роботи в радгоспах, колгоспах та інших організаці-
ях Миколаївської області. 
 

Накази Міністерства сільського будівництва УРСР; рішення Миколаївсь-

кого облвиконкому; накази управляючого з адміністративно-господарських 

питань і з особового складу; протоколи звітно-виборчих зборів уповноваже-
них, засідань технічної ради, виробничих зборів; акти державної комісії; штат-
ні розписи; плани будівельно-монтажних робіт, з праці, собівартості будівель-

но-монтажних робіт; аналізи виробничо-господарської діяльності; економічні 
бюлетені; статистичні звіти про виконання плану введення в дію потужності і 
програми підрядних робіт, статистичні звіти про виконання плану з праці; ін-

формації Миколаївському обкому КП України про хід виконання будівельно-

монтажних робіт; звіти про виконання роботи тресту і підвідомчих організа-
цій; документи профкому. 
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Відкрите акціонерне товариство “Миколаївоблагробуд” 

Открытое акционерное общество “Николаевоблагрострой” 

Ф. 6093, 46 од. зб., 1996–2006 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відповідно до протоколу конференції засновників акціонерного товариства відкри-

того типу “Миколаївоблагробуд” від 21 серпня 1996 р. № 1 на базі кооперативно-

державної асоціації проектних будівельних організацій та підприємств з агропроми-

слового будівництва “Миколаївоблагропроектбуд” створене відкрите акціонерне 
товариство “Миколаївоблагробуд” без права керівництва структурними підрозділа-
ми. Товариство займалось виробничою діяльністю, яка була пов’язана з будівницт-
вом та виробництвом будівельних  матеріалів в Україні та за її межами; здійсненням 

будівельних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт; комерційною, посередниць-

кою діяльністю; виробництвом товарів народного споживання та наданням різних 

послуг населенню. ВАТ “Миколаївоблагробуд” ліквідовано відповідно до рішення 

загальних зборів акціонерів ВАТ “Миколаївоблагробуд” (протокол від 20 березня 

2006 р. № 11) та наказу ВАТ “Миколаївоблагробуд” від 10 квітня 2006 р. № 16. 

Документи надійшли на зберігання у 2007 р. 

 

Документи про створення ВАТ “Миколаївоблагробуд”. Протоколи загаль-

них зборів акціонерів, колективні договори, накази та розпорядження голови 

правління з основної діяльності, протоколи засідань правління та протокол 

засідання комісії з продажу акцій, звіти з фінансово-господарської діяльності, 
штатні розписи, ліквідаційний баланс. 

 

Будівельно-монтажна дільниця спеціалізованого будівельного  

монтажного управління “Дніпробуд”  

Строительно-монтажный участок специализированного строительного 

монтажного управления “Днепрострой” 

Ф. Р-3158, 15 од. зб., 1947–1948 рр. Опис, рос. мова. 

Утворена в м. Миколаєві згідно з наказом Міністра електростанцій СРСР від 5 квіт-
ня 1947 р. і розпочала свою діяльність у квітні 1947 р. Займалась відбудуванням Ми-

колаївської ТЕЦ. У четвертому кварталі 1948 р. БМД “Дніпробуд”, його підрядні 
організації, БМД № 9 тресту “Донбаселектромонтаж” і монтажна дільниця тресту 

“Київпроменергомонтаж” – здали в експлуатацію першу чергу Миколаївської ТЕЦ. 

Роботу по відбудуванню ТЕЦ було передано Управлінню будівництва Миколаївсь-

кого енергокомбінату. Згідно з наказом Міністра електростанцій СРСР № 3 від 

9 січня 1949 р. БМД “Дніпробуд” ліквідовано.  

 

Накази Міністерства електростанцій СРСР, накази управління 

“Головпівдененерго”, накази по спеціалізованому будівельно-монтажному 

управлінню “Дніпробуд”, накази по БМД з адміністративно-господарських 

питань; протоколи виробничо-технічних нарад; звіт про роботу БМД 

“Дніпробуду”; зведений кошторисно-фінансовий розрахунок.  
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Міжколгоспна рада з будівництва Костянтинівської  
гідроелектростанції 
Межколхозный Совет по строительству Константиновской  

гидроэлектростанции  

Ф. Р-4029, 5 од. зб., 1951–1955 рр. Описи. Рос. мова. 

Розпочала свою діяльність у травні 1951 р. згідно з рішенням загальних зборів пред-

ставників колгоспів Арбузинського і Доманівського районів (протокол від 24 травня 

1951 р. № 1).  

Припинила свою діяльність у листопаді 1955 р. в зв’язку з закінченням будівництва 
Костянтинівської гідроелектростанції. 
Займалася будівництвом гідроелектростанцій.  

 

Протоколи загальних зборів представників міжколгоспної Ради. 

 

Очаківська районна міжколгоспна рада з будівництва у колгоспах 

Очаковский районный межколхозный совет по строительству в колхозах 

Ф. Р-5256, 93 од. зб., 1960–1970 рр. Опис. Рос. мова. 

Очаківська районна міжколгоспна рада з будівництва у колгоспах розпочала свою 

діяльність 1 березня 1960 р. згідно з рішенням виконкому Очаківської райради депу-

татів трудящих від 16 січня 1960 р. № 5 і рішенням загальних зборів уповноважених 

колгоспів Очаківського району (протокол від 15 січня 1960 р. № 1) 

Основним напрямком діяльності було виробництво будівельних робіт у колгоспах ра-
йону.  

 

Рішення виконкому Очаківської райради депутатів трудящих, постанови 

Миколаївського обласного міжколгоспбуду; протоколи загальних зборів пра-
цівників міжколгоспбуду та уповноважених колгоспів району, будівельно-

фінансовий план; звіти з фінансово-господарської діяльності; документи робі-
ткому профспілки; листування з Очаківською райрадою депутатів трудящих, з 
Миколаївським обласним управлінням сільського господарства. 

 

Миколаївська районна будівельна контора  

Всеукраїнської державної будівельної контори “Укрдержбуд” 

Николаевская районная строительная контора  

Всеукраинской государственной строительной конторы “Укргосстрой” 

Ф. Р-2079, 58 од. зб., 1923–1926 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У 1923 р. розпочав діяльність Уповноважений Бюро державних будівельних контор 

України по Миколаївському округу. З утворенням Всеукраїнської державної будіве-
льної контори “Укрдержбуд” та її Одеського губернського відділення у травні 
1924 р. була відкрита контора виконавця робіт Одеського губернського відділення 

контори “Укрдержбуд” по Миколаївському округу. З 1 липня 1925 р. реорганізована 
в Миколаївську районну будівельну контору Всеукраїнської державної будівельної 
контори “Укрдержбуд”. 
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Виконувала ремонтні і будівельно-монтажні роботи на державних, кому-

нальних, громадських та ін. об’єктах на території округу. Ліквідована відпові-
дно до постанови Президії ВРНГ УСРР від 9 січня 1926 р. Інструкції, цирку-

ляри, накази Всеукраїнської державної будівельної контори “Укрдержбуд”, 

начальника районної будівельної контори. Договори на виконання ремонтно-

будівельних робіт. Акти виконаних робіт. Листування з конторою “Укрдерж-

буд”, Одеським губернським відділенням “Укрдержбуду”, організаціями про 

виконання планових завдань, оплату робіт, стягнення податків, будівництво 

Миколаївського елеватора. Звітні фінансові документи прорабів, розрахункові 
листи по заробітній платі працівників. Списки працівників контори. 

 

Уповноважений Української державної меліоративно-будівельної  
контори по Херсонському і Миколаївському округах 

Уполномоченный Украинской государственной мелиоративно-

строительной конторы по Херсонскому и Николаевскому округам 

Ф. Р-2044, 60 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1923 р. як Уповноважений Української державної меліоративно-буді-
вельної контори “Укрдержмеліобуд” по Миколаївському округу. Згідно з наказом 

управляючого головної контори “Укрдержмеліобуд” від 25 січня 1925 р. в результа-
ті структурної реорганізації перетворений на Уповноваженого контори “Укрдерж-

меліобуд” по Херсонському і Миколаївському округах. 

Припинив діяльність у 1930 р. Виконував меліоративно-будівельні роботи на тери-

торії Миколаївського округу. 

 

Інструкція контори “Укрдержмеліобуд” про порядок укладання договорів. 

Акт прийому-передачі справ, майна, інвентарю ліквідованого Уповноважено-

го контори “Укрдержмеліобуд” по Миколаївському округу. Договори, техніч-

ні умови, кошториси на проведення геологорозвідувальних робіт, облашту-

вання і ремонт колодязів, бурових та ін. робіт. Відомості і звіти про виконання 

меліоративно-будівельних робіт. Листування з окрфінвідділом і банками про 

виділення і розподілення кредитів. Іменні списки працівників та відомості на 
видачу їм заробітної плати. 

 

Миколаївська районна будівельна контора  

державного тресту будівельної промисловості “Машбуд” 

Николаевская районная строительная контора  

государственного треста строительной промышленности “Машстрой” 

Ф. Р-582, 36 од. зб., 1931–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1929 р. Здійснювала будівельні роботи на підприємствах м. Миколаєва. 
Ліквідована у 1934 р.  

 

Накази і розпорядження 6-го Державного тресту будівельної промисловос-
ті. Постанови Миколаївської міськради про забезпечення будівельних органі-
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зацій робочою силою, підготовку кадрів будівельників. Протоколи виробни-

чих і технічних нарад (1932–1933). План роботи контори (1933). Договори, 

титульні списки капітального будівництва на суднобудівних заводах ім. 61 

Комунара, ім. А. Марті, судноремонтному заводі “Ремсуд” (1933). Виробничі 
кошториси, наряди, відомості про виконані роботи, акти перевірок виконаних 

робіт та приймально-здавальні акти. Відомості нарахування зарплати робітни-

кам і службовцям контори (1933–1934). 

 

Миколаївська дільнична будівельна контора Українського державного 

тресту сільськогосподарського будівництва “Укрсільгоспбуд” 

Николаевская участковая строительная контора Украинского  

государственного треста сельскохозяйственного строительства 

“Укрсельхозстрой” 

Ф. Р-1188, 68 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у лютому 1931 р. Здійснювала будівельні роботи на об’єктах сільськогос-
подарського призначення на території Миколаївщини. Ліквідована у грудні 1932 р. 

 

Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції тресту “Укрсільгоспбуд”. 

Накази начальника контори (1931). Фінансові плани, виробничі кошториси, 

титульні списки капітального будівництва в радгоспах і МТС. Акти на завер-

шене будівництво (1931–1932). Показники вартості будівництва по радгоспах 

(1931). Відомості про виконання виробничих кошторисів, хід капітального 

будівництва, рух та потребу в робочій силі. Листування з трестом “Укр-

сільгоспбуд” з питань фінансування будівництва, підготовки кадрів будівель-

ників, обліку та інвентаризації матеріальних цінностей (1931–1932). 

 

Миколаївська районна житлово-будівельна контора  

Одеської обласної житлово-будівельної контори “Облжитлобуд” 

Николаевская районная жилищно-строительная контора  

Одесской областной жилищно-строительной конторы “Облжилстрой” 

Ф. Р-1313, 18 од. зб., 1931–1934 рр. Опис. Укр. рос. мови. 

Діяльність контори відображена в документах за 1931–1934 рр. У 1931 р. іменува-
лась Миколаївською філією Одеської районної контори Українського житлово-

кооперативного будівництва “Укржитлокоопбуд”. З 1 січня 1932 р. перейменована в 

Миколаївську районну будівельну контору Одеської районної будівельної контори 

“Укржитлокоопбуд”, з квітня 1933 р.– в Миколаївську районну житлово-будівельну 

контору Одеської районної житлово-будівельної контори “Облжитлобуд”. 

Займалася будівництвом житлового фонду. 

 

Накази і розпорядження начальника. Плани, акти, договори, технічні роз-
рахунки, титульні списки, кошториси на будівництво житлових будинків у 

м. Миколаєві. Документи з особового складу. 
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Миколаївська будівельно-ремонтна контора  

міської спілки житлової кооперації 
Николаевская строительно-ремонтная контора  

городского союза жилищной кооперации 

Ф. Р-1330, 14 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність контори відображена в документах за 1931–1938 рр. 

Займалася будівельно-ремонтними роботами житлового фонду міста Миколаєва. 
 

Оперативно-фінансові плани і кошториси на житлове будівництво (1936–

1938). Накази начальника контори з особового складу (1931–1935). Книги об-

ліку руху робочої сили (1931–1934). Списки службовців контори (1932–1935). 

 

Костянтинівська дільнична будівельна контора № 25  

Константиновская участковая строительная контора № 25  

Ф. Р-3046, 9 од. зб., 1931 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність контори простежується протягом 1931 р. Підпорядковувалась Українсь-

кому державному тресту сільськогосподарського будівництва “Укрсільгоспбуд” 

Здійснювала будівельно-монтажні роботи в МТС і радгоспах. 

 

Кошториси на будівництво МТС. Відомості про будівництво в радгоспах. 

 

Миколаївська міська житлово-будівельна контора “Міськжитлобуд” 

Николаевская городская жилищно-строительная контора 

“Горжилстрой” 

Ф. Р-1400, 31 од. зб., 1932–1940 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність контори відображена в документах за 1932–1940 рр. Перебувала при Ми-

колаївській міській раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 

Здійснювала будівництво і ремонт житлового фонду та об’єктів соціального призна-
чення в м. Миколаєві. 
 

Постанови Миколаївської міськради. Відомості, виробничі кошториси, 

креслення, технічні проекти житлових будинків, дитячих ясел, шкіл, лікарень 

та пояснювальні записки до них. 

 

Контора начальника робіт з розбирання мосту через р. Інгул  

Державного мостобудівного тресту Народного комісаріату шляхів  

сполучення СРСР 

Контора начальника работ по разборке моста через р. Ингул  

Государственного мостостроительного треста  

Народного комиссариата путей сообщения СССР 

Ф. Р-1386, 11 од. зб., 1936–1937 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяла протягом 1936–1937 рр. Виконувала роботи по демонтажу старого та будів-

ництву нового мосту через р. Інгул у м. Миколаєві. 
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Накази і розпорядження Державного мостобудівного тресту Наркомату 

шляхів сполучення СРСР, розпорядження начальника контори. Договори на 
виготовлення креслень, кошториси видатків на будівництво мосту; статистич-

ні відомості, донесення, рапорти про хід виконання робіт по демонтажу мосту, 

наявність і рух робочої сили. Відомості нарахування заробітної плати праців-

никам. Списки особового складу з анкетними даними. 

 

Контора будівництва № 35 Центрального управління залізничного  

будівництва Державного Всесоюзного тресту по будівництву мостів 

(мостотрест) Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР 

Контора строительства № 35 Центрального управления  

железнодорожного строительства Государственного Всесоюзного  

треста по строительству мостов (мостотрест) Народного  

комиссариата путей сообщения СССР 

Ф. Р-2182, 16 од. зб., 1940–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність контори відображена в документах за 1940–1941 рр. 

Займалася будівництвом і реконструкцією залізничних мостів. 

 

Квартальні плани по праці (1941), штатні розписи (1940–1941). Розпоря-

дження начальника з особового складу. Книга обліку особового складу (1940–

1941). Відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки робітників і слу-

жбовців. 

 

Миколаївська обласна шляхобудівельна контора 

Николаевская областная дорожно-строительная контора 

Ф. Р-1968, 121 од. зб., 1944–1951 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в травні 1944 року по рішенню Миколаївського облвиконкому. Ліквідова-

на 15 серпня 1951 року на підставі наказу Головного шляхового управління від 

5 липня 1951 року № 266 та рішення Миколаївського облвиконкому від 17 липня 

1951 р. № 1456. Підпорядковувалась Головному шляховому управлінню при Раді 
Міністрів УРСР та Обласному шляховому відділу. Займалась будівництвом доріг та 
мостів Київ – Одеса та Миколаїв – Одеса.  
 

Накази, постанови облвиконкому, обкому КП(б)У їа обласною шляхбуді-
вельної контори з питань будівництва, положення будівельної контори, листу-

вання з обласним шляховим відділом та іншими організаціями, плани, угоди 

та кошториси з будівництва доріг та мостів, ліквідаційний баланс, касові кни-

ги, штатні розписи, заяви робітників про прийняття на роботу та звільнення, 

кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність, зарплатню 

та чисельність працівників.  
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Районні міжгосподарчі шляхобудівельні організації 
“Райміжколгоспшляхбуд”  

Районные межхозяйственные дорожно-строительные организации  

“Раймежколхоздорстрой” 

14 фондів, 1161 од. зб.,1962–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Арбузинська, ф. Р-4357, 117 од. зб., 1962–1983 рр. 

Баштанська, ф. Р-4368, 108 од. зб., 1962–1979 рр. 

Березнегуватська, ф. Р-3375, 83 од. зб., 1962–1985 рр. 

Братська, ф. Р-3972, 24 од. зб., 1962–1969 рр. 

Веселинівська, ф. Р-4766, 107 од. зб., 1962–1975 рр.  

Вознесенська, ф. Р-5399, 119 од. зб., 1962–1984 рр. 

Врадіївська, ф. Р-5626, 21 од. зб., 1962–1970 рр. 

Доманівська, ф. Р-5702, 139 од. зб., 1962–1985 рр. 

Єланецька, ф. Р-4052, 146 од. зб., 1962–1982 рр. 

Казанківська, ф. Р-3603, 10 од. зб., 1962–1968 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5729, 72 од. зб., 1967–1985 рр. 

Новобузька, ф. Р-5918, 92 од. зб., 1962–1985 рр. 

Новоодеська, ф. Р-3954, 60 од. зб., 1963–1985 рр. 

Первомайська, ф. Р-5190, 63 од. зб., 1962–1970 рр. 

 

Районні міжколгоспні шляхобудівельні організації створені у 1962 році на підставі 
рішень виконкому відповідних районних Рад депутатів трудящих. З 1972–1973 рр. 

були перейменовані в міжколгоспні шляхобудівельні управління, з 1977–1978 рр. – в 

міжгосподарчі шляхобудівельні організації. В 1985 році на базі ліквідованих органі-
зацій в Березнегуватському, Доманівському та Новоодеському районах були створе-
ні міжгосподарчі пересувні механізовані шляхові колони (МПМШК). 

Підпорядковувались обласній міжколгоспній раді по будівництву шляхів, яка в 

1972 р. була перейменована в Миколаївський обласний міжколгоспний шляхобуді-
вельний трест “Облміжколгоспшляхбуд”, та райвиконкомам відповідних районів.  

Займались будівництвом та ремонтом доріг у межах району, забезпеченням колгос-
пів будівельними матеріалами. 

 

Положення про створення та статут райміжколгоспшляхбуду, плани та зві-
ти з фінансово-господарської діяльності та роботи з кадрами, протоколи звіт-
но-виборчих профспілкових зборів, колективні договори, протоколи засідань 

будівельного комітету, акти приймання та будівництва об’єктів, штатні розпи-

си, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

Районні міжгосподарчі будівельні організації (райміжколгоспбуд) 

Районные межхозяйственные строительные организации  

(раймежколхозстрой) 

16 фондів, 1497 од. зб.,1956–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Арбузинська, ф. Р-4027, 97 од. зб., 1956–1976 рр. 

Баштанська, ф. Р-4130, 136 од. зб., 1956–1980 рр. 

Березанська, ф. Р-5386, 78 од. зб., 1957–1972 рр. 

Березнегуватська, ф. Р-4471, 93 од. зб., 1959–1985 рр. 
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Братська, ф. Р-5631, 10 од. зб., 1960–1961, 1968–1970 рр. 

Веселинівська, ф. Р-5403, 146 од. зб., 1956–1981 рр.  

Вознесенська, ф. Р-5470, 52 од. зб., 1956–1970 рр. 

Врадіївська, ф. Р-5277, 56 од. зб., 1958–1970 рр. 

Доманівська, ф. Р-5374, 193 од. зб., 1958–1985 рр. 

Єланецька, ф. Р-4418, 32 од. зб., 1963–1967, 1971–1979 рр. 

Казанківська, ф. Р-3602, 57 од. зб., 1957–1977 рр. 

Кривоозерська, ф. Р-5749, 110 од. зб., 1957–1982 рр. 

Лисогірська, ф. Р-4515, 83 од. зб., 1956–1958, 1965–1974 рр. 

Новобузька, Ф. Р-5917, 123 од. зб. 1958–1987 рр.  

Новоодеська, ф. Р-4201, 103 од. зб., 1956–1986 рр. 

Первомайська, ф. Р-5194, 128 од. зб., 1956–1970 рр. 

 

Міжколгоспні будівельні організації створені в період з 1956 по 1960 роки, на підс-
таві рішень виконкомів відповідних районних Рад депутатів трудящих. З 1977 по 

1982 роки були перейменовані в міжгосподарчі будівельні організації. В 1985 р. на 

базі організацій в Березнегуватському, Доманівському та Новобузькому районах 

були створені міжколгоспні пересувні механізовані колони (МПМК). В 1986 р. на 
підставі наказу про об’єднання Миколаївського облагробуду від 18 квітня № 35 була 
ліквідована міжгосподарча будівельна організація Новоодеського району.  

Підпорядковувались обласному міжколгоспному об’єднанню по будівництву та рай-

виконкомам відповідних районів.  

Займались будівництвом колгоспних приміщень, будинків, забезпеченням матеріа-
льними ресурсами, здешевленням вартості будівництва, забезпеченням колгоспів 

будівельними матеріалами.  

  

Положення про створення райміжколгоспбуду, накази міжколгоспбуду з 
основної та адміністративно-господарчої діяльності, протоколи засідань Ради 

міжколгоспбуду про створення райміжколгоспбуду, протоколи звітно-вибор-

чих профспілкових зборів, інформації Миколаївському об’єднанню по будів-

ництву про хід виконання плану будівельних робіт у районі, звіти про будів-

ництво в районах, плани та звіти про фінансово-господарську діяльність, звіти 

про впровадження нової техніки, акти приймання та будівництва об’єктів, ко-

лективні договори, штатні розписи, кошториси видатків.  
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КООПЕРАЦІЯ  

 

БАГАТОГАЛУ З Е ВА  КООПЕРАЦ І Я  

Старший інспектор Головного управління  

у справах промислової і споживчої кооперації  
при Раді Міністрів СРСР по Миколаївській області 
Старший инспектор Главного управления  

по делам промышленной и потребительской кооперации  

при Совете Министров СССР по Николаевской области 

Ф. Р-1922, 400 од. зб., 1947–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Апарат Старшого інспектора по Миколаївській області створений у Миколаєві в 

квітні 1947 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1946 р. 

№ 2445. Підпорядковувався Головному Управлінню у справах промислової і спожи-

вчої кооперації при Раді Міністрів СРСР. Керував діяльністю кооперативних систем 

та здійснював державний контроль за їх діяльністю. 

Ліквідований 5 серпня 1950 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 лип-

ня 1950 р. № 3083. 

Перше надходження документів – 1950 р. Розсекречено у 1990 р. 5 справ.  

 

Накази, директиви Головного управління у справах промислової і спожив-

чої кооперації та листування з ним з господарських питань та з особового 

складу. Накази старшого інспектора з особового складу. Накази та матеріали 

про результати перевірок, документальних ревізій фінансово-господарської 
діяльності обласних та районних кооперативних спілок. Листування з судово-

слідчими органами у справах розтрат та розкрадань. Листування з організація-

ми споживчої кооперації з питань товарообігу; з організаціями промислової та 
інвалідної кооперації з фінасово-господарських питань кооперації. Плани, зві-
ти, інформації про роботу інспектора. Річні баланси, кошториси, штатні роз-
писи, угоди, особові справи.  

ПРОМИСЛОВА  КООПЕРАЦ І Я  

Миколаївська губернська кооперативна спілка (губспілка) 

Николаевский губернский кооперативный союз (губсоюз) 

Ф. Р-453, 403 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в жовтні 1920 р. в результаті об’єднання Миколаївської контори Всеукра-
їнської спілки споживчих кооперативних організацій з Миколаївським губернським 

кооперативним бюро на підставі розпорядження кооперативного відділу Наркомп-

роду УСРР від 4 вересня 1920 р. Керувала діяльністю споживчих товариств, що вхо-

дили до її складу. 

Ліквідована в червні 1922 р. на підставі постанови Головного кооперативного комі-
тету при РНК УСРР від 26 травня 1922 р. 

Перше надходження документів – 1928 р.  
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Накази, інструкції та циркуляри Наркомпроду УСРР, Миколаївської губс-
пілки. Протоколи засідань правління та контрольної ради губспілки, правлінь 

райспілок і зборів уповноважених споживчих товариств. Проект мережі єди-

них споживчих товариств по волостях Миколаївської губернії (1922). Допові-
ді, звіти та доповідні записки про роботу промислового і сировинного відділів 

губспілки, райспілок, про діяльність єдиних споживчих товариств. Відомості 
про роботу орендних підприємств губспілки, ринкові ціни на Миколаївщині, 
кількість сільського населення і продуктів харчування по губернії (1922). Ак-

ти обстеження діяльності губспілки. Статути губспілки та райспілок. Листу-

вання про діяльність підприємств губспілки, здачу їх в оренду, про закупку та 
реалізацію товарів через кооперацію, заготівлю експортної сировини, органі-
зацію дитячих харчувальних пунктів на селі. Список волостей Миколаївської 
губернії з зазначенням розкладки сировини на 1920–1921 рр. 

 

Миколаївська губернська спілка виробничих кооперативів,  

артілей та їх об’єднань (губпромспілка) 

Николаевский губернский союз производственных кооперативов,  
артелей и их объединений (губпромсоюз) 

Ф. Р-1796, 10 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в січні 1922 р. До її завдань входило кооперування кустарів-одинаків, роз-
виток кустарної та дрібної промисловості, поліпшення побуту членів виробничих 

кооперативів. Перебувала у віданні Всеукраїнської спілки кустарно-промислової 
кооперації.  
Припинила діяльність у січні 1923 р.  

Перше надходження документів – 1948 р. 

 

Статут губпромспілки. Договір між Вукооппромспілкою та губпромспіл-

кою на виконання замовлень (1921). Листування про діяльність виробничих 

кооперативів, організацію в них розрахунково-конфліктних комісій, укладан-

ня колективних договорів. Протокол Миколаївської районної спілки кустарно-

промислової кооперації (1922). Анкети кустарних майстерень і списки коопе-
ративів губпромспілки.  

 

Миколаївська обласна гірничобудівна, транспортно-хімічна  

промислова спілка (облгірничобудтрансхімпромспілка) 

Николаевский областной горностроительный, транспортно-химический 

промышленный союз (облгорностройтрансхимпромсоюз) 

Ф. Р-1203, 53 од. зб., 1935–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Діяльність спілки простежується за документами протягом 1935–1941 р. Припинила 
діяльність у 1941 р. в зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області.  
Перше надходження документів – 1944 р. Розсекречена у 1990 р. 1 справа. 
 



353 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Постанови президій правлінь Всесоюзної та Української промислової коо-

перації про підготовку підприємств, що виготовляли цеглу та черепицю, до 

виробничого сезону та про норми виробітку і використання обладнання 

(1938). Постанова обласної планової комісії про підсумки виконання плану 

капітального будівництва (1939). Накази правління спілки з особового складу. 

Листування з Миколаївським облвійськкоматом, міськвійськкоматом та облп-

рофрадою про планування роботи, особовий склад, політично-економічний 

стан районів (1939). Протоколи засідань президій облгірничопромспілки, на-
рад. Плани роботи, кошториси. Акти ревізій артілей. Списки артілей. Заяви 

співробітників спілки. Відомості на видачу заробітної плати. Штатні розписи. 

 

Миколаївська обласна Рада промислової кооперації (облпромрада) 

Николаевский областной Совет промышленной кооперации 

(облпромсовет) 

Ф. Р-2774, 1861 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організована наприкінці 1937 р. Припиняла діяльність у період нацистської окупації 
Миколаївської області, відновила роботу в лютому 1944 р. на частині визволеної 
території області. Перебувала у віданні Української Ради промислової кооперації. 
Здійснювала керівництво та контроль за діяльністю артілей промислової кооперації 
області.  
Ліквідована на підставі постанови правління Укрпромради від 27 жовтня 1960 р. 

Підвідомчі облпромраді підприємства були передані Херсонському раднаргоспу і 
обласним галузевим управлінням. 

Перше надходження документів – 1960 р.    

 

Постанови та інструкції правління Укрпромради, облпромради. Накази по 

облпромраді. Статут облпромради (1944), статути кооперативно-промислових 

артілей. Протоколи засідань правління облпромради, виробничих нарад, за-
гальних зборів робітників і службовців підприємств промислової кооперації. 
Документи наради партійно-господарського активу артілей промкооперації 
(1945). План організації артілей промислової кооперації (1944), їх списки. Річ-

ні і квартальні виробничі плани артілей. Семирічний план випуску продукції 
підвідомчими облпромраді підприємствами на 1959–1965 рр. Річні та кварта-
льні звіти, доповіді, зведені статистичні звіти про діяльність облпромради, 

про виконання планів капітального будівництва, річні виробничі звіти арті-
лей. Розпорядження Укрпромради, облпромради та листування про відбудову 

підприємств промкооперації, зруйнованих нацистськими окупантами, а також 

про будівництво нових підприємств, раціональне використання устаткування, 

встановлення норм сировини для виготовлення продукції, підвищення проду-

ктивності праці, збільшення випуску товарів широкого вжитку, розширення їх 

асортименту та поліпшення якості, зниження собівартості продукції, поши-

рення досвіду передових колективів, працевлаштування та виробниче навчан-

ня інвалідів війни, поліпшення побутового обслуговування населення, підви-

щення кваліфікації робітників і службовців, проведення зльоту молодих ро-
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бітників (1958), організацію культмасової роботи серед членів артілей. Відо-

мості про збір коштів на будівництво військового літака “Промкооператор 

Миколаївщини” (1944). Норми виробітку та розцінки на вироби. Титульні 
списки капітального будівництва. Договори про соціалістичне змагання між 

Херсонською і Миколаївською (1945–1946), Кіровоградською і Миколаївсь-

кою (1947–1948) облпромрадами, а також між артілями. Акти перевірки вико-

нання соціалістичних зобов’язань.  

 

Миколаївська обласна спілка багатопромислової кооперації 
(облбагатопромспілка) 

Николаевский областной союз многопромышленной кооперации 

(облмногопромсоюз) 

Ф. Р-2769, 120 од. зб., 1944–1949 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена до 1941 р. Припиняла діяльність у період нацистської окупації Миколаїв-

ської області, відновила роботу 5 серпня 1944 р. Знаходилась у віданні облпромради 

і об’єднувала артілі промислової кооперації за галузевими ознаками. 

Згідно з постановою Президії Укооппромради від 14 жовтня 1949 р. № 701 “Про 

структуру організації промислової кооперації УРСР”, Миколаївська облпромрада 
постановила ліквідувати облбагатопромспілку з 18 жовтня 1949 р. (постанова від 

18.10.1949 р. № 229).  

Перше надходження документів – 1960 р. 

 

Постанови Президії Укооппромради, оргбюро Миколаївської облпромради 

з фінансових та господарських питань. Документи з’їзду уповноважених обл-

багатопромспілки (протоколи, телеграми, анкети). Накази правління облбага-
топромспілки з адміністративно-господарських питань та з особового складу. 

Протоколи засідань оргбюро Миколаївської облбагатопромспілки. Акти про 

збитки, нанесені артілям нацистськими окупантами та їх спільниками (1944). 

Річні бухгалтерські звіти. Річні та квартальні виробничі плани артілей. Акти 

документальних ревізій, передачі артілей, переоцінки. Кошториси, статистич-

ні звіти, штатні розписи артілей. Відомості нарахування заробітної плати спів-

робітникам спілки. Списки особового складу артілей.  

 

Миколаївська обласна спілка промислової кооперації  
по будівництву, виробництву будівельних матеріалів  

і металообробці (облбудметалопромспілка) 

Николаевский областной союз промышленной кооперации  

по строительству, производству строительных материалов  
и металлообработке (облстройметалпромсоюз) 

Ф. Р-2768, 141 од. зб., 1944–1949 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Припиняла діяльність у період нацистської окупації Миколаївської області, віднови-

ла роботу у 1944 р. згідно з постановою Президії Укооппромради від 13 вересня 

1944 р. № 302. Знаходилась у віданні облпромради і об’єднувала артілі промислової 
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кооперації за галузевими ознаками. Згідно з Постановою Президії Укооппромради 

від 14 жовтня 1949 р. № 701 “Про структуру організації промислової кооперації 
УРСР”, Миколаївська облпромрада постановила ліквідувати облбудметалопромспіл-

ку з 18 жовтня 1949 р. (постанова від 18.10.1949 р. № 229)  

Перше надходження документів – 1960 р. 

 

Постанови президії Укооппромради про перегляд норм виробітку та розці-
нки. Накази правління спілки з адміністративно-господарських питань та з 
особового складу. Протоколи засідань президії облбудметалопромспілки, пра-
влінь, загальних зборів членів артілей. Протокол обласного з’їзду уповнова-
жених спілки (1946). Акти про збитки, заподіяні артілям нацистськими окупа-
нтами (1944). Розрахунково-платіжні відомості. Статут облбудметалопром-

спілки. Річні виробничо-технічні плани артілей. Звіти про роботу з винахідни-

цтва та раціоналізації. Річні статистичні звіти артілей і спілки. Акти ревізій. 

Штатні розписи. Списки особового складу. 

 

Миколаївська обласна спілка текстильно-швейної і шкіряної  
промислової кооперації (облтекстильшвейшкірспілка) 

Николаевский областной союз текстильно-швейной и кожевенной  

промышленной кооперации (облтекстильшвейкожсоюз) 
Ф. Р-2770, 69 од. зб., 1944–1948 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Припиняла діяльність у період нацистської окупації Миколаївської області, віднови-

ла роботу у 1944 р. згідно з постановою Президії Укооппромради від 13 вересня 

1944 р. № 302. Знаходилась у віданні облпромради. 

У квітні 1948 р. згідно з постановою Укооппромспілки облтекстильшвейшкірспілка 

влилася в облбагатопромспілку. 

Перше надходження документів – 1960 р. 

 

Постанова Президії облтекстильшвейшкірспілки про злиття артілей, що не 
забезпечують виконання виробничої програми (1946). Накази правління спіл-

ки з адміністративно-господарських питань та з особового складу. Протокол 

обласного з’їзду уповноважених спілки (1946). Протоколи засідань Президії 
спілки та звітно-виборчих зборів членів артілей. Акти про збитки, заподіяні 
артілям нацистськими окупантами (1944). Річні статистичні звіти спілки та 
артілей. Відомості про роботу з винахідництва та раціоналізації. Штатні роз-
писи і кошториси спілки та артілей. Відомості нарахування заробітної плати. 

  

Миколаївська обласна спілка лісопромислової кооперації 
(облліспромспілка) 

Николаевский областной союз лесопромышленной кооперации 

(обллеспромсоюз) 
Ф. Р-2772, 334 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Існувала до нацистської окупації в м. Херсоні. В період окупації 1941–1944 рр. при-

пиняла діяльність. Відновила діяльність у травні 1944 р. в м. Миколаїв. Знаходилася 



356 

Державний архів Миколаївської області 

у віданні Укооппромлісспілки і керувала діяльністю деревообробних і меблевих ар-

тілей. 

Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762, постано-

вою Укрпромради від 4 вересня 1953 р. № 250 “Про об’єднання системи промисло-

вої і лісопромислової кооперації” 22 вересня 1953 р. постановою об’єднаного засі-
дання правління і президії облпромради і облліспромспілки разом з їх ревізійними 

комісіями було прийняте рішення про об’єднання 2-х систем в одну – Миколаївську 

облпромраду з жовтня 1953 р.  

Перше надходження документів – 1960 р. У 1990 р. розсекречено 10 справ. 

 

Постанови та розпорядження Президії Укооппромліспілки про забезпечен-

ня системи матеріалами (1944); про заходи з розширення випуску виробів із 
лози, рогози та соломи (1945); перевірку вимірювальних приладів (1946); пе-
регляд норм виробітку підприємствами (1948). Постанови виконкому Микола-
ївської облради депутатів трудящих про відновлення тарної промисловості 
(1945); розподіл лісосічного фонду (1946); план випуску товарів широкого 

вжитку (1947). Накази Міністерства торгівлі СРСР, начальника Головного 

Управління у справах промислової і споживчої кооперації про порядок затвер-

дження цін на вироби кооперації (1950). Книга розпоряджень по облліспромс-
пілці з адміністративно-господарських питань. Накази правління спілки з осо-

бового складу. Протоколи засідань оргбюро, пленумів, президій, кваліфікацій-

ної комісії спілки. Протоколи звітно-виборчих загальних зборів членів арті-
лей. Звіти про роботу. Кошториси та штатні розписи.  

 

Миколаївські кооперативні товариства, артілі та об’єднання 

Николаевские кооперативные общества, артели и объединения 

24 фонди, 392 од. зб., 1920–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Районні  товариства  та  артілі:  

Новогригорівске  “Приязнь”,  ф. Р-362, 16 од. зб., 1924–1928 рр. 

Очаківська  “Харчовик”,  ф. Р-538, 4 од. зб., 1929 р. 

Миколаївські  міськартілі ,  товариства  та  об’єднання:  

Миколаївська  “Орієнт”,  ф. Р-543, 2 од. зб., 1927–1929 рр. 

Окружне  відділення  “Укрнархарч”,  ф. Р-587, 9 од. зб., 1925–1927 рр. 

Філія  “Вукоопкнига”,  ф. Р-1158, 3 од. зб., 1934–1935 рр. 

“Суспільна  Праця”,  ф. Р-355, 1 од. зб., 1925–1926 рр. 

“Микпромкомбінат”,  ф. Р-1338, 119 од. зб., 1933–1937 рр. 

“Трудутиль”,  ф. Р-2159, 4 од. зб.,1932–1934, 1936 рр. 

Морське  кооперативне  об’єднання  №  5 ,  ф. Р-2867, 4 од. зб., 1921–1922 рр. 

Правління  об’єднання  легкових  та  ломових  візників -одинаків ,  ф. Р-768, 

18 од. зб., 1924–1930 рр. 

Уповноважений Ленінградської ім. Штігліца артілі відповідальної праці, ф. Р-540, 

6 од. зб., 1922–1928 рр. 

Рибне господарство місцевого робітничого кооперативу Миколаївського заводу 

ім. 61 Комунара, ф. Р-1369, 3 од. зб., 1932 р. 

Правління кооперативного об’єднання співробітників Миколаївського губерн-

ського та повітового фінансових відділів, ф. Р-2161, 2 од. зб., 1921–1922 рр.  
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“Медфруктовин”,  ф. Р-1406, 13 од. зб., 1935–1937 рр. 

“Селянський  Хід”,  ф. Р-545, 17 од. зб., 1920, 1927–1930 рр. 

“Булочник”,  ф. Р-542, 2 од. зб., 1925–1926 рр. 

“Хімпром”,  ф. Р-1309, 2 од. зб., 1935, 1938–1939 рр. 

“Червоний  каменяр”,  ф. Р-537, 4 од. зб., 1929–1930 рр. 

“Шапкар”,  ф. Р-1377, 7 од. зб., 1936, 1938 рр. 

“Металпромкомбінат”,  ф. Р-1333, 94 од. зб., 1931–1936 рр. 

“Трансартіль”,  ф. Р-1198, 25 од. зб., 1932–1941 рр. 

“Перше  Травня”,  ф. Р-1357, 3 од. зб., 1935–1937 рр. 

Сільські  товариства :  

Тернівське сільське кооперативне товариство “Болгарія”, ф. Р-364, 11 од. зб.,  

1925–1930 рр. 

Маліївське сільське кооперативне виробниче товариство Новобузької райкооп-

зерноспілки, ф. Р-1234, 3 од. зб., 1930–1931 рр. 

Явкинське сільське кооперативне товариство “Боротьба”, ф. Р-363, 22 од. зб., 1927–

1929 рр. 

 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1920–1941 рр.  

Займались виготовленням та постачанням населенню товарів. 

 

Постанови, циркуляри Всесоюзної ради промислової кооперації про перег-
ляд норм виробітку та розцінок, зростання стахановського руху. Циркуляри 

Миколаївської філії Херсонської окрпромкредитспілки та листування з нею з 
виробничих та господарських питань. Положення про селянські школи коопе-
ративної грамотності. Циркуляри, розпорядження, інструкції районного спо-

живчого товариства “Дніпробуг” та листування з ним кооперативних това-
риств про виплату заборгованості, виконання фінансових планів, зниження 

роздрібних цін, розвиток споживчої кооперації, допомогу продовольством се-
лянській бідноті. Накази керівників з особового складу. Листування з окрви-

конкомом, адмінвідділом з адміністративних питань. Протоколи загальних 

зборів пайовиків, засідань правлінь кооперативних товариств, засідань реві-
зійних комісій. Річні та квартальні звіти правлінь товариств та акти фінансо-

вих ревізій, списки боржників. Прибуткові, видаткові, меморіальні ордери. 

Особові рахунки членів та заяви про прийом у члени товариств. Акти ревізій. 

Списки членів артілей. Довідки, посвідчення про відрядження співробітників 

товариств. Штатні розписи. Прейскуранти єдиних відпускних цін. 

 

Робітничі та військові кооперативи 

Рабочие и военные кооперативы 

12 фондів, 3859 од. зб., 1922–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Правління робітничого кооперативу Миколаївського окружного відділу профе-

сійної спілки працівників місцевого транспорту, ф. Р-368, 28 од. зб., 1922–1924 рр. 

Миколаївський закритий військовий кооператив, ф. Р-1334, 15 од. зб., 1931–1933, 

1935 рр. 

Закритий робітничий кооператив Миколаївської електростанції, ф. Р-1331, 2 од. зб., 

1934–1935 рр. 

Закритий робітничий кооператив тракторно-ремонтного заводу, ф. Р-1343, 9 од. зб., 

1934–1935 рр. 
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Закритий робітничий кооператив Державного Миколаївського швейпрому, ф. Р-1373, 

3 од. зб., 1934 р.  

Миколаївський закритий студентський кооператив Суднобудівного інституту,  

ф. Р-1310, 11 од. зб., 1933–1935 рр. 

Правління заводського робітничого кооперативу заводу “Дормашина”, ф. Р-1005, 

474 од. зб., 1933–1935 рр. 

Правління Миколаївського міського товариства “Допомога”, ф. Р-1010, 1784 од. 

зб., 1924–1934 рр. 

Миколаївський міський робітничий кооператив Всеукраїнської кооперативної 
спілки, ф. Р-1014, 216 од. зб., 1927, 1930–1935 рр. 

Правління Миколаївського багатокрамничного робітничого кооперативу, ф. Р-357, 

489 од. зб., 1920–1934 рр. 

Правління Вознесенського міського робітничого кооперативу, ф. Р-358, 25 од. зб., 

1922–1925 рр. 

Сільська районна контора Миколаївського центрального робітничого коопера-

тиву, ф. Р-1347, 5 од. зб., 1930–1931 рр. 

 

Діяльність кооперативів простежується за документами протягом 1922–1935 рр.  

Займалися постачанням населенню продуктів та промислових товарів. 

 

Циркуляри Всеукраїнської Центральної секції робітничої кооперації при 

Вукоопспілці. Циркуляри Військово-кооперативного управління та листуван-

ня з ним про облік і звітність у системі військової кооперації. Накази по На-
родному комісаріату харчової промисловості про децентралізовані заготівлі. 
Постанови та інструкції облспоживспілки обліку хліба, борошна і круп у розд-

рібній торгівлі. Інструкції з підвищення кваліфікації працівників кооперати-

вів. Накази голів правлінь кооперативів з особового складу. Протоколи засі-
дань правління і президії правління Центросоюзу СРСР і РРСФР, засідань 

правління багатокрамничного робітничого кооперативу, ревізійних комісій, 

загальних зборів членів Микробкоопу. Листування з Вукоопспілкою, Правлін-

ням Микробкоопу, Миколаївською міськрадою, торговельними базами, об’єд-

нанням “Укрплодовоч”, державним банком, плодовими колгоспами про заго-

тівлю та реалізацію продукції, ціни на товари, кредитування. Листування з 
кооперативними організаціями м. Херсона та інших міст про товарообіг та з 
фінансових питань. План роботи та бюджет оргвідділу Микробкоопу, звіт про 

фінансово-господарську діяльність, особові рахунки працівників. Відомості 
на видачу заробітної плати співробітникам. Особові справи робітників та слу-

жбовців робітничих кооперативів.  

 

Спілки, відділення промислової кооперації 
Союзы, отделения промышленной кооперации 

4 фонди, 170 од. зб., 1922–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенське районне відділення Одеської губернської промислової спілки, 

ф. Р-2239, 4 од. зб., 1923 р. 

Миколаївська спілка промислово-кредитних та промислово-кооперативних об’єд-

нань, ф. Р-438, 32 од. зб., 1927–1930 рр. 
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Миколаївська міжрайонна спеціалізована спілка промислових, кооперативних,  

мінералообробних будівельних промислів “Спецмінералпромспілка” Одеської  
облпромспілки, ф. Р-1303, 134 од. зб., 1929–1935 рр. 

Очаківська контора Всеукраїнської кооперативної спілки, ф. Р-2036, 3 од. зб., 

1922–1924 рр.  

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1922–1935 рр. Займа-
лись постачанням споживачам товарів широкого попиту, кредитуванням кооперати-

вних товариств. 

 

Постанови обласної промислової спілки про встановлення єдиних цін на 
товари промислової кооперації, про землевпорядкування. Циркуляри Херсон-

ської окрпромкредитспілки про правила видачі позик. Накази керівників  

відділень та об’єднань з особового складу. Листування з промислово-

кооперативними артілями з виробничих питань. Протоколи засідань ліквіда-
ційної комісії Миколаївської промкредитспілки, засідань правлінь та загаль-

них зборів членів артілей, нарад технічних рад. Акти обстеження діяльності 
артілей. Списки членів промислово-кооперативних артілей. Статути артілей. 

Звіти з фінансово-господарської діяльності. 
 

Спілки і відділення кустарно-промислової кооперації 
Союзы и отделения кустарно-промышленной кооперации 

8 фондів, 122 од. зб., 1924–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Первомайська спілка кустарно-промислових кооперативів “Промспілка”, ф. Р-2193, 

1 од. зб., 1927–1930 рр. 

Миколаївське товариство кустарів та ремісників-одинаків, ф. Р-541, 19 од. зб., 

1925–1928 рр. 

Миколаївська кустарно-промислова артіль шапкарів “Об’єднання”, ф. Р-546, 

1 од. зб., 1924–1929 рр. 

Миколаївське промислово-кооперативне товариство “Ренесанс”, ф. Р-1349, 5 од. зб., 

1924–1925, 1929, 1935 рр. 

Миколаївська кустарна промислово-кооперативна артіль “Червоний гнутар”, 

ф. Р-1340, 67 од. зб., 1933–1935 рр. 

Кустарно-промислова артіль “Жовтнева революція” Миколаївської шкіряно-

взуттєвої промислової спілки, ф. Р-1416, 1 од. зб., 1935 р. 

По ремонту взуття (коопремонтвзуття) Миколаївської обласної шкіряної про-

мислової спілки, ф. Р-1408, 15 од. зб., 1937–1941 рр. 

Швейників “Кустшвачпром”, ф. Р-1342, 12 од. зб., 1931–1932, 1935–1938 рр. 

Миколаївська районна спілка кустарно-промислових кооперативів, ф. Р-2883, 

1 од. зб., 1924 р.  

 

Діяльність спілок і відділень простежується за документами протягом 1924–1941 рр. 

Займалися постачанням споживачам товарів широкого попиту. 

 

Постанова Укрпромради про порушення трудового законодавства, умов 

праці. Накази правлінь з особового складу. Листування з підприємствами та 
установами з виробничих та господарських питань, з банком про заборгова-
ність по заробітній платі. Протоколи засідань правлінь, ревізійних комісій, 



360 

Державний архів Миколаївської області 

загальних зборів членів артілей. Звіти про роботу. Статистичні відомості про 

господарську діяльність. Заяви громадян про вступ до членів товариства. Спи-

ски членів товариств. Відомості нарахування заробітної плати. Акти ревізій 

діяльності правлінь артілей. Статути артілей. 

 

Бази 

Базы 

4 фонди, 69 од. зб., 1925–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська товарна база Всеукраїнської кооперативної спілки “Вукооп-

спілка”, ф. Р-432, 61 од. зб., 1930–1931 рр. 

Миколаївська база Всеукраїнської сільськогосподарської кооперації “Сільський 

господар”, ф. Р-463, 7 од. зб., 1925–1926 рр. 

Млин № 2 Миколаївської окружної спілки сільськогосподарських кредитних 

кооперативів “Сільспілка”, ф. Р-556, 1 од. зб., 1927–1928 рр. 

Миколаївська база спілки садогородних колективів “Садогородспілка”, Ф. Р-428, 

1 од. зб., 1930 р. 

  

Діяльність установ простежується за документами протягом 1925–1931 рр. Займалися 
заготівлею, концентрацією, переробкою та доставкою сільгосппродукції. 
 

Циркуляри та розпорядження Вукоопспілки з фінансових та господарсь-

ких питань. Положення та інструкції для райспоживспілки по заготівлі, конце-
нтрації, переробці та відвантаженню сільгосппродуктів та сировини. Листу-

вання з Вукоопспілкою, райспоживспілками про регулювання цін на продук-

ти, забезпечення нафтопродуктами та ремонтними матеріалами в період посі-
вних кампаній, доставку товарів і продуктів на бази, виконання плану товаро-

обігу. Листування з Миколаївською спілкою сільгоспкооперативів про розра-
хунок норм виходу борошна і відходів при переробці зерна, якість борошна, 
перевезення та зберігання його. Відомості нарахування заробітної плати пра-
цівникам баз. Листування з Українською плодоовочевою спілкою про прове-
дення колективізації, районування.  

С ІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА  КООПЕРАЦ І Я  

Миколаївська губернська сільськогосподарська секція  

при губернській кооперативній спілці (губсільсекція) 

Николаевская губернская сельскохозяйственная секция  

при губернском кооперативном союзе (губсельсекция) 

Ф. Р-345, 84 од. зб., 1917–1921 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в жовтні 1920 р. на базі Миколаївської спілки кредитних і ощадно-

позичкових товариств, що існувала з липня 1915 р. Надавала допомогу сільськогос-

подарській кооперації в заготівлі сільськогосподарських продуктів, постачанні сіль-

ськогосподарським інвентарем і добривами, а також агрономічного характеру. В 

липні 1921 р. губсільсекція злилася з кооперативною спілкою і припинила самостій-

не існування. 
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У фонді є справи, розпочаті в 1917 р. Миколаївською спілкою кредитних і ощадно-

позичкових товариств. 

 

Постанови і розпорядження правління губсільсекції (1920–1921). Статути і 
положення про сільськогосподарські кооперативні секції. Протоколи засідань 

правління Миколаївської спілки кредитних і ощадно-позичкових товариств 

(1918–1920), губсільсекції (1920–1921), загальних зборів членів сільських кре-
дитних товариств (1918–1921). Місячні фінансові плани, звіти і відомості про 

роботу сільських кредитних і ощадно-позичкових товариств (1920–1921). Лис-
тування про розвиток сільськогосподарської кооперації і кустарної промисло-

вості, злиття споживчої і сільськогосподарської кооперації (1920), організацію 

прокатних і зсипних пунктів, закупку хлібопродуктів, а також продуктів горо-

дництва і садівництва, їх зберігання; про закупівлю і постачання для армії 
продовольства, експорт хліба, регулювання цін на сільськогосподарські  
продукти, розподіл між кредитними товариствами і застосування добрив,  

ремонт сільськогосподарського інвентаря, нормування праці. Списки кредит-
них і ощадно-позичкових товариств. 

 

Миколаївська окружна спілка сільськогосподарських  

кредитних товариств (окрсільспілка) 

Николаевский окружной союз сельскохозяйственных  

кредитных обществ (окрсельсоюз) 

Ф. Р-462, 1241 од. зб., 1921–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У лютому 1922 р. згідно з декретом ВУЦВК від 18 жовтня 1921 р. із секції Микола-
ївської губернської спілки кооперативів була організована Миколаївська районна 
спілка сільськогосподарських кооперативів “Сільспілка”. Організаційне керівництво 

її роботою здійснювала Всеукраїнська спілка сільськогосподарської та кредитної 
кооперації “Сільський господар”. З липня 1927 р. з утворенням окрколгоспсекції 
“Сільспілка” була перейменована в окрсільспілку. 

Окрсільспілка була ліквідована у січні 1930 р. в зв’язку зі злиттям з Миколаївською 

окрколгоспспілкою згідно з Постановою РНК СРСР № 37 від 1927 р.  

Перше надходження документів – 1926 р. 

 

Постанова РНК УСРР “Про оподаткування кооперативів промисловим по-

датком”. Циркуляри Всеукраїнської спілки сільськогосподарського кредитно-

го кооперативу “Сільський господар” та листування з ним про насіннєвий 

фонд, закупівлю локомотивів та молодняка великої рогатої худоби, розповсю-

дження державного займу, про хлібозаготівлю, землеустрій, меліорацію та з 
інших питань. Циркуляри Всеукраїнського державного банку про відкриття 

позик товариствам. Листування з Всеукраїнським товариством насінництва, 
Державним банком СРСР про одержання насіннєвої та продовольчої позик. 

Протоколи засідань міжвідомчих комісій, контрольно-розцінкової комісії, то-

рговельно-фінансових та організаційних нарад, засідань правлінь та загальних 

зборів членів сільськогосподарських кредитних товариств. Договори з товари-
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ствами про закупівлю експортної сировини, сільськогосподарського інвента-
рю, насіння; про збір та реалізацію врожаю. Акти ревізій, місячні статистичні 
звіти. Посвідчення уповноважених та співробітників “Сільспілки”. Списки 

членів правлінь кредитних товариств окрсільспілки. Особові справи, особові 
картки та автобіографії співробітників окрсільспілки.  

 

Миколаївська окружна скотарсько-молочарська кооперативна спілка  

Николаевский окружной скотарско-молочарский кооперативный союз  

Ф. Р-426, 410 од. зб., 1926–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена 10 вересня 1926 р. на окружному з’їзді уповноважених скотарсько-моло-

чарських кооперативних товариств як Миколаївсько-Херсонська скотарсько-моло-

чарська кооперативна спілка. Районом її діяльності були Миколаївський і Херсонсь-

кий округи, а з липня 1929 р. лише Миколаївський округ. У 1929 р. була переймено-

вана в Миколаївську окружну скотарсько-молочарську спілку. Перебувала у віданні 
Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської кооперації “Добробут”. Керувала 
діяльністю скотарсько-молочарських кооперативних товариств, сприяла організації 
при кооперативах молокопереробних заводів і зливних пунктів, відала заготівлею 

м’ясних і молочних продуктів. 

Припинила діяльність у вересні 1930 р. з ліквідацією округу. 

Перше надходження документів – 1935 р. 

 

Циркуляри, інструкції Всеукраїнської спілки скотарсько-молочарської ко-

операції “Добробут”, Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кредитної і 
кустарно-промислової кооперації “Сільський господар”. Протокол І Всеукра-
їнської наради завідуючих організаційними відділами скотарсько-молочарсь-

ких спілок, протоколи засідань правління і спостережної ради Миколаївської 
молочар-спілки, зборів членів молочно-кооперативних товариств. План розви-

тку тваринництва в Миколаївському окрузі на 1930–1931 рр., плани постачан-

ня і збуту молочної продукції і плани заходів по розвитку тваринництва. Річні 
звіти і доповіді про роботу молочарспілки і кооперативів, що входили до її 
складу. Листування про організацію і діяльність скотарсько-молочарських това-
риств, поліпшення породності худоби, про діяльність молокозаводів і зливних 

пунктів, заготівлю і збут продукції, контрактацію худоби, організацію курсів 

майстрів молочної справи. Статути скотарсько-молочарських товариств. 

 

Миколаївська окружна спілка сільськогосподарських  

колективів (окрколгоспспілка) 

Николаевский окружной союз сельскохозяйственных  

коллективов (окрколхозсоюз) 

Ф. Р-418, 206 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У 1927 р. була утворена Миколаївська окружна секція колгоспів (окрколгоспсекція) 

при Миколаївській окружній спілці сільськогосподарських кредитних товариств 
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(сільспілці) на підставі Постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 21 вересня 1927 р. У тра-
вні 1929 р. секція була перетворена у Миколаївську окружну спілку сільськогоспо-

дарських колективів, яка перебувала у підпорядкуванні Всеукраїнської спілки сіль-

ськогосподарських колективів Укрколгоспу. Керувала колективними господарства-

ми на території округу, організовувала кущові об’єднання колгоспів і нові господар-

ства. В 1930 р. злилася з Миколаївською сільспілкою в Миколаївську окружну спіл-

ку сільськогосподарської зернової колективної кооперації (окрзерноколгоспспілку). 

Перше надходження документів – 1935 р. 

 

Циркуляри Укрколгоспу, окрколгоспспілки. Протоколи засідань правління 

окрколгоспсекції (1928), окрколгоспспілки (1929). Перспективний план колек-

тивізації сільського господарства Миколаївщини на 1928–1933 рр. Статистич-

ні відомості про хід колективізації (1929), звіти про роботу колгоспів (1928–

1929). Документи окружного з’їзду колгоспів (1928) і окружного з’їзду КНС 

(1928). Справи про організацію і діяльність сільськогосподарських артілей, 

ТСОЗ, машинно-тракторних товариств, кущових об’єднань колгоспів (1927–

1929). Список колгоспів Миколаївського округу (1929). Листування про орга-
нізацію кущових об’єднань колгоспів, молочних ферм у приміській зоні Ми-

колаєва, про хід хлібозаготівель, стан будівельних робіт у колгоспах, поста-
чання їх сільськогосподарськими машинами, про організацію курсів трактори-

стів.  

  

Миколаївська окружна спілка риболовецьких колективних господарств 

Николаевский окружной совет рыболовецких коллективных хозяйств  

Ф. Р-437, 163 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У березні 1930 р. Миколаївський філіал Чорноморської районної спілки риболовець-

кої кооперації (Чорноморрибакспілка) був перетворений в окружну спілку риболо-

вецьких колективних господарств (окрколгосприбакспілку), що перебувала у підпо-

рядкуванні Всеукраїнської промислово-кооперативної спілки трудових рибалок 

(рибакспілки). Займалась організацією риболовецьких колгоспів, заготівлею і зда-
чею риби державі, забезпеченням риболовецьких артілей знаряддям лову. Припини-

ла діяльність у кінці 1930 р. з ліквідацією округу. У фонді є документи Миколаївсь-

кого агентства Всеукраїнської промислово-кооперативної спілки товариств трудо-

вих рибалок за 1927–1928 рр. і Миколаївського філіалу Чорноморрибакспілки за 
1929–1930 рр.  

Перше надходження документів – 1935 р. 

 

Циркуляри та інструкції Всеукраїнської промислово-кооперативної спілки 

товариств трудових рибалок. Протоколи засідань правління Чорноморської 
районної спілки риболовецької кооперації і нарад голів риболовецьких коопе-
ративних товариств при Чорноморрибакспілці (1929), засідань правління окр-

колгосприбакспілки (1930), зборів членів риболовецьких артілей. Доповідні 
записки інструкторів окрколгосприбакспілки про організацію риболовецьких 

артілей, виконання планів заготівлі риби. Проект реорганізації мережі риболо-
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вецьких товариств у районі діяльності Чорноморрибакспілки (1929). Листу-

вання про виконання планів вилову риби, забезпечення артілей знаряддями 

лову. Справи риболовецьких артілей. 

 

Миколаївська окружна спілка сільськогосподарської  
зернової колективної кооперації (окрзерноколгоспспілка) 

Николаевский окружной союз сельскохозяйственной  

зерновой коллективной кооперации (окрзерноколхозсоюз) 

Ф. Р-427, 222 од. зб., 1929–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови.  

Утворена в січні 1930 р. внаслідок злиття Миколаївської окружної спілки сільсько-

господарських кредитних товариств “Сільспілки” і Миколаївської окружної спілки 

сільськогосподарських колективів (окрколгоспспілки). Перебувала у віданні Всеук-

раїнської спілки сільськогосподарської кооперації по виробництву, переробці і  
збуту зернових, бобових, олійних культур і фуражу Укрзерноцентру. Здійснювала 
технічне, господарське і юридичне обслуговування колгоспів і МТС, проводила  
контрактацію зернових і олійних культур, займалася організацією заготівель і збуту 

зернових, олійних культур і фуражу. Припинила діяльність у вересні 1930 р. з лікві-
дацією Миколаївського округу. 

Перше надходження документів – 1935 р.  

  

Циркуляри Наркомзему УРСР, Укрзерноцентру, Миколаївської окрзерно-

колгоспспілки. Інструкції Укрзерноцентру про організацію сільських зерно-

вих виробничих товариств і районних зернових об’єднань. Статути районної 
спілки сільськогосподарської зернової кооперації (райкоопзерно) і кущових 

об’єднань сільськогосподарських колективів. Протоколи засідань окрзерноко-

лгоспспілки, уповноважених сільськогосподарських кредитних товариств, на-
рад працівників хлібозаготівельних і хлібоекспортних організацій Миколаїв-

ського округу, окружної комісії по відправленню добровольців на село, засі-
дань ліквідкомів сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств 

(1929–1930). Перспективний план розвитку скотарства в Миколаївському 

окрузі на 1929–1933 рр. Річні плани Миколаївської окрколгоспспілки, окруж-

ного сільського товариства взаємодопомоги, плани по будівництву в колгос-
пах округу, плани організації кампанії по відправленню 25-тисячників з підп-

риємств Миколаєва на село, навчальні плани і програми курсів-конференцій з 
перепідготовки 25-тисячників. Звіти агрономів Миколаївської сільспілки і 
окрзерноколгоспспілки (1928–1930). Доповідні записки про стан посівів зер-

нових та олійних культур, хід хлібозаготівельної кампанії 1930 р. Відомості 
кущових об’єднань колгоспів про стан колективізації в районах Миколаївсь-

кого округу. Характеристики сільськогосподарських артілей Миколаївського 

округу. Листування про організацію і діяльність колгоспів і машинно-

тракторних колон. 
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Миколаївська окружна спілка садових, городніх  

і виноградарських колективів (окрколгоспсадгорспілка) 

Николаевский окружной союз садовых, огородных  

и виноградарских коллективов (окрколхозсадоогородсоюз) 

Ф. Р-458, 22 од. зб, 1930–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організована у січні 1930 р. Перебувала у віданні Всеукраїнської спілки садово-

городніх, виноградарських і бджільницьких кооперативів Укрплодоспілка. Сприяла 
розвитку садово-городніх господарств, займалась контрактацією, заготівлею, збутом 

фруктів і овочів. Припинила діяльність у лютому 1931 р. з ліквідацією округу відпо-

відно до рішення Укрплодоспілки від 12 вересня 1930 р. 

Перше надходження документів – 1935 р. 

 

Циркуляри, інструкції Укрплодоспілки, Миколаївської окрколгоспсадгор-

спілки (1929–1930). Протоколи засідань ради по плодоовочах при Миколаїв-

ському окрторгвідділі, технічної ради Миколаївської райколгоспспілки, прав-

ління Миколаївської окрколгоспсадгорспілки, уповноважених садово-город-

ніх колективів (1930), ліквідкому Миколаївської окрколгоспсадгорспілки 

(1931). Річні звіти виноградно-садових господарств (1926–1929). Акти обсте-
ження садових, городніх господарств (1928–1930). Відомості про розподіл са-
дів і ягідників у районах Миколаївського округу (1930). Листування про роз-
гортання соцзмагання, контрактацію, заготівлю, збут овочів, підготовку до 

плодоовочевих кампаній, обстеження господарств. Список садових, городніх і 
виноградних колективів Миколаївського округу (1930). 

 

Первомайська окружна секція колективних  

господарств (окрколгоспсекція) 

Первомайская окружная секція коллективных  

хозяйств (окркохозсекция) 

Ф. Р-2803, 73 од. зб, 1927–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1927–1929 рр. Припи-

нила діяльність у вересні 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу.  

Перше надходження документів – 1962 р. 

 

Протоколи загальних зборів членів колективних господарств Первомайсь-

кого округу, заяви та інші документи про приймання в члени секції. 
 

Новобузька районна спілка сільськогосподарських  

колективів (райколгоспспілка) 

Новобугский районный союз сельскохозяйственных  

коллективов (райколхозсоюз) 

Ф. Р-950, 31 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1929 р. Перебувала у віданні Миколаївської окружної спілки сільського-

сподарських колективів, з 1931 р. безпосередньо підпорядковувалась Українській 
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спілці сільськогосподарських колективів, а з 1932 р. – Одеській обласній спілці сіль-
ськогосподарських колективів. Документи установи простежуються за 1931–1932 рр. 

Керувала кущовими об’єднаннями колгоспів на території Новобузького району.  

Документи надійшли на зберігання у 1940 р. 

 

Постанови, інструкції, директиви Української спілки сільськогосподарських 

колективів та Одеської обласної спілки сільськогосподарських колективів. Про-

токоли засідань правління колгоспів та загальних зборів членів колгоспів району, 

акти ревізій діяльності колгоспів, звіти про роботу колгоспів району. Листуван-

ня про організацію колгоспного виробництва, проведення агітаційної роботи, 

хід збиральних кампаній та хлібозаготівель, про будівництво в колгоспах, ре-
монт сільськогосподарських машин. Господарсько-майнові відомості колгоспів. 

 

Миколаївська районна кооперативно-скотарська  

спілка (райкоопскотспілка) 

Николаевский районный кооперативно-скотоводческий  

союз (райкоопскотоводсоюз) 

Ф. Р-1291, 68 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рос. Мова 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1930–1931 рр.  

Перше надходження документів – 1948 р. 

 

Накази з основної діяльності, протоколи засідань правління, план роботи, 

листування з питань проведення збиральної кампанії, організацію сільських 

товариств, переустрій колгоспно-кооперативної системи, заготівлю молока і 
м’яса. Списки співробітників спілки.  

 

Чорномордніпробузька міжрайонна спілка риболовецьких колгоспів 

(міжрайколгосприбакспілка) 

Черноморднепробугский межрайонный союз рыболовецких колхозов 
(межрайколхозрыбаксоюз) 

Ф. Р-1009, 56 од. зб., 1930–1933 рр. Опис. Укр, рос. мови. 

Утворена на підставі постанови правління Всеукраїнської спілки кооперативно-

промислових товариств трудящих риболовів Укррибакспілка від 10 березня 1931 р. 

Об’єднувала риболовецькі колгоспи, розташовані на узбережжі Південного Бугу, 

Дніпровського лиману і Чорного моря в межах Вознесенського, Миколаївського, 

Новоодеського та Очаківського районів. Припинила діяльність на початку 1933 р. 

Перше надходження документів – 1946 р. 

 

Циркуляри Всеукраїнської ради риболовецьких колгоспів. Протокол з’їзду 

уповноважених Миколаївської міжрайколгоспспілки (1931), протоколи засі-
дань її правління, правлінь і загальних зборів членів риболовецьких артілей. 

Статути міжрайколгосприбакспілки та артілей, акти обстеження їх діяльності. 
Статистичні відомості про хід колективізації серед рибалок. Листування про 

виконання планів вилову риби. 



367 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Спілки та сільські товариства сільськогосподарської  
кредитної кооперації 
Союзы и сельские общества сельскохозяйственной  

кредитной кооперации 

55 фондів, 833 од. зб., 1917–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

О к р уж н і :  

Миколаївська окружна спілка насінницької кооперації (окрнасінспілка), ф. Р-845, 

3 од. зб., 1929–1930 рр. 

Первомайська окружна спілка насіннєвої кооперації (окрнасінспілка) Українсь-

кої спілки насіннєвої кооперації, ф. Р-2216, 16 од. зб., 1927–1930 рр. 

Первомайська окружна спілка сільськогосподарської зернової кооперації (окр-

зерноколгоспспілка), ф. Р-2191, 77 од. зб., 1925–1930 рр.  

Первомайське окружне кооперативне товариство по збуту продуктів птахівниц-

тва (окркоопптахспілка), ф. Р-2260, 4 од. зб., 1928–1929 рр. 

П о в і т о в і :  

Вознесенське повітове відділення Миколаївської спілки сільськогосподарських 

кооперативів, ф. Р-480, 2 од. зб., 1921 р. 

Р а й о н н і :  

Братське районне сільськогосподарське кредитне товариство, ф. Р-1459, 1 од. зб., 

1927–1930 рр. 

Варварівська районна спілка сільськогосподарської зернової кооперації (рай-

зерноколгоспспілка), ф. Р-1328, 2 од. зб., 1930 р. 

Возесенське відділення сільськогосподарської секції Одеської губернської 
спілки сільськогосподарських кооперативів, ф. Р-2880, 4 од. зб., 1921–1923 рр.  

Вознесенська філія контори Миколаївської окружної спілки сільськогосподар-

ських кооперативів “Сільспілка”, ф. Р-460, 1 од. зб, 1923 р. 

Вознесенська контора млинів Миколаївської спілки сільськогосподарських і 
кредитних кооперативів “Сільспілки”, ф. Р-461, 5 од. зб., 1927–1928 рр. 

Володимирівська районна спілка сільськогосподарських виробничо-зернових 

кооперативних об’єднань (райкоопзерноспілка), ф. Р-1236, 9 од. зб., 1930–1931 рр. 

Миколаївське управління міжкооперативними приміськими господарствами 

“Агрокомбінат”, ф. Р-1004, 33 од. зб., 1929–1932 рр. 

Миколаївська районна контора Української спілки сільськогосподарської коо-

перації “Укрсількоопцентр”, ф. Р-1187, 72 од. зб., 1928–1932 рр. 

Новобузька районна контора Миколаївської окружної спілки сільськогосподар-

ських кооперативів, ф. Р-490, 4 од. зб., 1925 р. 

Новобузька районна кооперативна зернова спілка (райкоопзерноспілка), ф. Р-927, 

20 од. зб., 1930–1931 рр. 

Новобузький пункт Всеукраїнського кооперативного товариства “Коопптах”, 

ф. Р-2042, 5 од. зб., 1925–1926 рр. 

Первомайська районна спілка сільськогосподарських кооперативів (райсільгосп-

спілка), ф. Р-2256, 1 од. зб., 1925 р. 

Сільські  сільськогосподарські  кредитно -кооперативні  товариства:  

Березнегуватське ,  ф. Р–1900, 2 од. зб., 1925–1927 рр. 

Вавилівське ,  ф. Р-1544, 1 од. зб., 1917–1923 рр. 

Варварівське ,  ф. Р-411, 72 од. зб., 1917–1930 рр. 

Великокорениське ,  ф. Р-403, 65 од. зб., 1925–1930 рр. 

Вормське ,  ф. Р-380, 18 од. зб., 1924–1930 рр. 
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Воскресенське ,  ф. Р-376, 19 од. зб., 1924–1930 рр. 

Ганнівсько -Безродненське ,  ф. Р-1472, 57 од. зб., 1925–1930 рр. 

Дальньотаборівське ,  ф. Р-397, 5 од. зб., 1925–1928 рр. 

Добренське ,  ф. Р-398, 22 од. зб., 1923–1928 рр. 

Іванівське ,  ф. Р-416, 1 од. зб., 1922–1923 рр. 

Інгульське ,  ф. Р-2148, 2 од. зб., 1923, 1927 рр. 

Калинівське ,  ф. Р-389, 25 од. зб., 1918–1920, 1927–1930 рр. 

Кам ’яно -Костуватське ,  ф. Р-393, 1 од. зб., 1925 р. 

Кантакузівське ,  ф. Р-392, 1 од. зб., 1925–1926 рр. 

Ковалівське ,  ф. Р-409, 38 од. зб., рр., 1923–1930 рр. 

Ленінське ,  ф. Р-413, 2 од. зб., 1923–1930 рр. 

Маліївське ,  ф. Р-404, 11 од. зб., 1920, 1923 рр. 

Малосолонівське ,  ф. Р-394, 1 од. зб., 1925–1926 рр. 

Нечаянське ,  ф. Р-377, 38 од. зб., 1922–1930 рр. 

Новоандріївське  скотарсько-молочарське  товариство  “Білий  світ”,  ф. Р-488, 

2 од. зб., 1926–1929 рр. 

Новоданцигське ,  ф. Р-381, 2 од. зб., 1924–1925 рр. 

Новоолександрівське ,  ф. Р-399, 9 од. зб., 1928–1930 рр. 

Новопавлівське ,  ф. Р-408, 14 од. зб., 1924–1930 рр. 

Обідо -Василівське ,  ф. Р-1514, 2 од.зб., 1924 р. 

Олександрівське ,  ф. Р-400, 1 од. зб., 1925–1927 рр. 

Павлівське ,  ф. Р-395, 1 од. зб., 1928–1930 рр. 

Пісківське ,  ф. Р-407, 4 од. зб., 1929–1930 рр. 

Петрівське ,  ф. Р-391, 8 од. зб., 1929–1930 рр. 

Подівське  (Козирське ) ,  ф. Р-384, 5 од. зб., 1924–1926 рр. 

Покровське ,  ф. Р-396, 2 од. зб., 1925–1927 рр. 

Привільнянське ,  ф. Р-406, 12 од. зб., 1924–1929 рр. 

Романівське ,  ф. Р-1914, 1 од. зб., 1927–1929 рр. 

Свято -Троїцьке ,  ф. Р-383, 32 од. зб., 1923, 1926–1930 рр. 

Сергі ївське ,  ф. Р-1436, 24 од. зб., 1923–1925 рр. 

Снігурівське ,  ф. Р-1530, 3 од. зб., 1927–1928 рр. 

Сухоєланецьке ,  ф. Р-412, 1 од. зб., 1924–1927 рр. 

Тернівське ,  ф. Р-382, 39 од. зб., 1921, 1923–1930 рр. 

Явкинське ,  ф. Р-386, 31 од. зб., 1924–1930 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1917–1932 рр. Займали-

ся організацією кооперації на селі, підготовкою до проведення посівних кампаній, 

хлібозаготівлею; забезпеченням сільськогосподарських колективів реманентом, про-

мисловими товарами, позиками.  

 

Постанови РНК УСРР, циркуляри Миколаївської “Сільспілки”, окрзерно-

спілки, Миколаївського відділу торгівлі про порядок стягнення прострочених 

платежів по єдиному сільгоспподатку, заготівлю зерна, розподіл позик, прид-

бання сільськогосподарської техніки, роль кооперації в хлібному експорті, 
розподіл посівних матеріалів. Циркуляри “Сільбанку”, “Укрінбанку” та листу-

вання з ними про видачу позик, стягнення заборгованості. Накази правлінь з 
особового складу. Листування Всеукраїнської контори “Союзхліб” з районни-

ми конторами, кооперативними товариствами, окрзерноколгоспспілками про 

підготовку до посівних кампаній, проведення хлібозаготівель, охорону посівів 

та зерносховищ. Протоколи засідань правлінь, загальних зборів членів коопе-
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ративних товариств, ревізійних комісій, технічних нарад, ліквідаційних комі-
сій. Місячні, квартальні та річні фінансові звіти, відомості про проведення  

посівних кампаній. Заяви сільгосптовариств про зарахування їх у члени  

окрзерноспілки. Списки членів, посвідчення та анкети уповноважених коопе-
ративних товариств. Списки орендаторів, громадян сіл. Фінансові плани та 
звіти, акти фінансових ревізій. Касові відомості та квитанції про здачу зерна. 
Статистичні звіти. Акти прийому-здачі сільськогосподарської продукції. Ста-
тути товариств.  

 

Промислово-кооперативні товариства трудових рибалок 

Промышленно-кооперативные общества трудовых рыбаков 
3 фонди, 50 од. зб., 1927–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Дмитрівське кооперативне товариство трудових рибалок “Червоний рибалка”, 

ф. Р-533, 11 од. зб., 1928–1930 рр. 

Лупарівське промислово-кооперативне товариство рибалок “Бузький Прогрес”, 

ф. Р-534, 11 од. зб., 1927–1930 рр. 

Миколаївське промислово-кооперативне товариство рибалок “Бугриба”, ф. Р-486, 

28 од. зб., 1927–1930 рр. 

 

Діяльність товариств простежується за документами протягом 1927–1930 рр. Займа-
лися виловом, здачею та відправкою риби. Підпорядковувались Миколаївській філії 
Чорноморрибакспілки. 

 

Циркуляр Чорноморського торговельного пункту Рибакспілки та розпоря-

дження Наркомзему про вилов риби. Листування правлінь товариств із Мико-

лаївською філією Чорноморрибакспілки про проведення кампанії по кооперу-

ванню та колективізації серед рибалок. Протоколи загальних зборів промис-
лово-кооперативних товариств рибалок, протокол наради представників това-
риств, засідань ревізійної комісії. Списки, анкети, заяви для вступу в члени 

артілей рибаків. Статути артілей. Трудові договори та зобов’язання про заготі-
влю та здачу риби. Відомості прийому, здачі та відправки риби. Відомості на 
виплату заробітної плати. Річні звіти про роботу. 

 

Очаківський дільничний рибний промисел  

Очаковский участковый рыбный промысел  

Ф. Р-1279, 60 од. зб., 1930–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1930–1935 рр.  

Підпорядковувався Чорноморконторі Українського державного рибтресту. З ліквіда-
цією контор рибтресту з 1 січня 1931 р. дільничні промисли стали самостійними і 
підпорядковувались Одеському рибтресту. До Очаківського дільничного пункту 

ввійшли Покровсько-Тендрівський, Аджигольський, Парутинський допоміжні пунк-

ти, Василівський приймальний пункт та 16 рибальських артілей, що були прикріпле-
ні до цих пунктів для розрахунку. 

Займався промисловим виловом риби, переробкою сировини, організовував роботу 

рибних пунктів. 
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Накази, циркуляри, інструкції Укрдержрибтресту, Чорноморрибтресту, 

Одеського риболовецькому тресту та Очаківського дільничного промислу. 

Протоколи нарад завідуючих, адміністративно-технічних дільничних рибних 

промислів при управлінні Укррибтресту, протоколи засідань виробничих ко-

місій, загальних зборів рибалок. Плани надходження сировини та вихід гото-

вої продукції, норми витрачання льоду, забезпечення сіллю, тарою, тарифи на 
оплату відрядних робіт та потреба в робочій силі. Колективний договір Лупа-
рівського переробного пункту та таблиця твердих окладів працівників. Зве-
дення про заготівлю рибної продукції. Відомості про здачу риби. Списки пра-
цівників базисного та рибальських пунктів, рибаків, членів артілі. 

І Н ВАЛ І ДНА  КООПЕРАЦ І Я  

Миколаївське окружне виробниче кооперативне об’єднання інвалідів 

Николаевское окружное производственное кооперативное объединение 
инвалидов  

Ф. Р-942, 40 од. зб., 1923–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організоване в 1923 р. з утворенням Миколаївського округу. Перебувало у підпо-

рядкуванні Всеукраїнського кооперативного виробничого об’єднання інвалідів. Ке-
рувало роботою та здійснювало контроль за діяльністю артілей і товариств інвалідів 

на території округу. Ліквідоване в червні 1927 р. 

Перше надходження документів – 1940 р. 

 

Постанови та розпорядження Головного кооперативного комітету при 

РНК УСРР, Всеукраїнського і окружного кооперативних виробничих об’єд-

нань інвалідів, Миколаївського організаційного бюро по кооперуванню праці 
інвалідів. Статут Миколаївського окружного кооперативного об’єднання інва-
лідів (1923). Протоколи засідань Миколаївського організаційного бюро по ко-

оперуванню праці інвалідів і загальних зборів членів артілей інвалідів. Річні 
та місячні звіти і доповіді про роботу артілей і товариств інвалідів. Листуван-

ня про вибори правління артілей, їх реорганізацію, з питань прийому нових 

членів, про соціалістичне змагання, проведення культмасової роботи серед 

інвалідів. Акти обстеження артілей. Колективні договори. Справи артілей і 
товариств інвалідів.  

 

Миколаївська обласна спілка кооперації інвалідів (облкоопінспілка) 

Николаевский областной союз кооперации инвалидов 

Ф. Р-2771, 269 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організована в 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Припиняла діяльність у 

1941–1944 рр. у зв’язку з нацистською окупацією області. Відновила роботу напри-

кінці травня 1944 р. Перебувала у віданні Української ради кооперації інвалідів Уко-

опінради. Займалася трудовим влаштуванням і виробничим навчанням інвалідів вій-

ни і праці шляхом організації промислових артілей кооперації інвалідів, керувала їх 
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діяльністю, проводила культурно-виховну роботу серед членів артілей. На початку 

жовтня 1953 року була об’єднана з Миколаївською облпромрадою за постановою 

Укрпромради від 4 вересня 1953 р. 

Перше надходження документів – 1960 р. 

 

Постанови і циркуляри президії Укоопінради. Накази по облкоопінспілці. 
Протоколи засідань організаційного бюро, президії і технічної ради Миколаїв-

ської облкоопінспілки, засідань правління, звітно-виборних і загальних зборів 

членів артілей. Документи з’їздів кооперації інвалідів області (1948, 1950, 

1952), пленумів облкоопінспілки. Річні виробничі та фінансові плани і звіти 

облінспілки та артілей, плани випуску валової продукції, звіти про культмасо-

ву роботу і підготовку кадрів, про роботу з раціоналізації та винахідництва. 
Акт про збитки, заподіяні нацистськими окупантами підприємствам облкооп-

інспілки (1944). Паспорти артілей. 

 

Миколаївський кооперативно-виробничий комбінат  

об’єднання інвалідів “Кооператор” 

Николаевский кооперативно-производственный комбинат  

объединения инвалидов “Кооператор” 

Ф. Р-1296, 19 од. зб., 1923–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1930–1932 рр. Підпо-

рядковувався облкоопінспілці. Займався виготовленням продукції широкого попиту. 

  

Циркуляри та положення Вукоопінспілки про введення відрядної оплати 

праці, обласного кооперативного об’єднання Спілки інвалідів про роботу ви-

робничих комісій в організаціях системи кооперації інвалідів (1932). Накази 

правління комбінату з основної діяльності та з особового складу. Листування 

з правлінням облкоопінспілки про поставку сировини і товарів. Протоколи 

загальних зборів артілей інвалідів. Колективні угоди. Списки інвалідів праці. 
Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати. Виробничо-

фінансові плани комбінату.  

 

Миколаївська районна спілка кооперативних об’єднань інвалідів 

(райкоопінспілка) 

Николаевский районный союз кооперативных объединений инвалидов 
(райкоопинсоюз) 

Ф. Р-941, 124 од. зб., 1927–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність спілки простежується за документами протягом 1927–1932 рр. Підпоряд-

ковувалась Всеукраїнському кооперативному виробничому об’єднанню інвалідів. 

Керувала роботою та здійснювала контроль за діяльністю артілей і товариств інвалі-
дів у районі. 
 

Розпорядження, циркуляри, протоколи засідань правління Вукоопінспілки. 

Наказ Народного комісаріату легкої промисловості про якість продукції. Лис-
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тування правлінь артілей інвалідів з Вукоопінспілкою, Миколаївською район-

ною спілкою кооперативних об’єднань про їх фінансову та господарську дія-

льність. Протоколи 3-ї Всеукраїнської наради уповноважених кооперації інва-
лідів, засідань правління районної спілки кооперативних об’єднань, засідань 

дирекції міжторгу, загальних та об’єднаних зборів членів артілей інвалідів. 

Звіти та акти ревізій. Списки та статути артілей. Трудові угоди, посвідчення, 

довідки та список особового складу Миколаївської райкоопінспілки. Статис-
тичні відомості про виготовлення продукції та промфінплани артілей райкоо-

пінспілки. 

 

Артілі інвалідів 

Артели инвалидов 
4 фонди, 98 од. зб., 1923–1938 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська артіль трикотажної і швейної промисловості “Інпрозшвейпром” 

Одеської облкоопінспілки, ф. Р-1374, 27 од. зб., 1928–1938 рр. 

Миколаївська артіль інвалідів роздрібно-торгового об’єднання “Маяк” облко-

опторгспілки, ф. Р-1393, 44 од. зб., 1929–1935 рр. 

Миколаївське  міське  відділення  товариства  глухонімих ,  ф. Р-1394, 9 од. зб., 

1935–1937 рр. 

Воскресенська сільськогосподарська артіль “Економ” Миколаївського району, 

ф. Р-558, 18 од. зб., 1923 –1929 рр.  

 

Діяльність артілей простежується за документами протягом 1923–1935 рр. 

 

Постанова Ради Народних Комісарів СРСР про розширення виробництва 
товарів широкого вжитку промисловою кооперацією та кооперацією інвалідів 

(1936). Постанова Головного інспектора державної торговельної інспекції про 

переоцінку товарів (1935). Листування правлінь артілей з обласною коопера-
тивною торговельною спілкою про підвищення продуктивності праці, перео-

цінку промислових товарів. Протоколи виробничих нарад, засідань правлінь 

та загальних зборів членів артілей. Протоколи обласної конференції Одесько-

го обласного кооперативно-інвалідного торговельного об’єднання (1933). 

Плани та звіти про діяльність артілей. Відомості про нарахування заробітної 
плати. Списки членів артілей.  

СПОЖИВЧА  КООПЕРАЦ І Я  

Миколаївська окружна спілка споживчих  

кооперативних товариств “Дніпробуг” 

Николаевский окружной союз потребительских  

кооперативных обществ “Днепробуг” 

Ф. Р-473, 1445 од. зб., 1922–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Згідно з постановою зборів уповноважених Миколаївської і Херсонської районних 

споживчих спілок від 17 грудня 1922 р. в результаті злиття останніх була утворена 
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Дніпробузька районна спілка споживчих товариств “Дніпробуд”, яка почала функці-
онувати з 1 січня 1923 р. Спочатку вона охоплювала три повіти: Миколаївський, 

Херсонський і Дніпровський, а з березня 1923 р. – Миколаївський і Херсонський 

округи. Була підвідомча Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організа-
цій (Вукоопспілці). На підставі постанов правління Вукоопспілки від 17 травня 1930 

р. і сесії ради “Дніпробугу” від 4 червня 1930 р. відбувся її поділ на Херсонську і 
Миколаївську окрспоживспілки із збереженням за останньою найменування 

“Дніпробуг”. Ліквідована 1 жовтня 1930 р. зі скасуванням округу. 

Перше надходження документів – 1926 р. 

 

Постанови, інструкції і циркуляри Центроспілки СРСР, Вукоопспілки та 
правління “Дніпробугу”. Протоколи засідань правління, загальних зборів упо-

вноважених і членів “Дніпробугу”, звітно-виборчих зборів. Матеріали ІІІ 
з’їзду уповноважених “Дніпробугу” (1925). Статути Миколаївської та Херсон-

ської окрспоживспілок (1930). Звіти та доповіді про роботу “Дніпробугу”. Ак-

ти ревізій “Дніпробугу” та споживчих кооперативних товариств. Огляд сільсь-

кої кооперації на Миколаївщині (1925). Відомості про мережу 

“Дніпробугу” (1924), про кооперування бідноти в окрузі (1927–1928). Допові-
дні записки уповноважених по закупці товарів та акти інструкторів про обсте-
ження товариств. Листування про діяльність “Дніпробугу” та сільської спожи-

вчої кооперації, кооперування селянства, організацію сільських і районних 

споживчих товариств, про закупку і поставку товарів, культурно-освітню та 
культурно-побутову роботу на селі.  

 

Миколаївська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка) 

Николаевский обласной союз потребительских обществ (облпотребсоюз) 

Ф. Р-3171, 2057 од. зб. 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

В жовтні 1937 р. з утворенням Миколаївської області організована Миколаївська 

обласна спілка споживчих товариств. Припинила діяльність в період нацистської 
окупації області та поновила її у квітні 1944 р. Є членом Українського споживчого 

товариства Укоопспілка і підпорядковується їй.  

Здійснювала керівництво споживкооперацією області, забезпечувала виконання пла-
нів господарсько-фінансової діяльності, організовувала заготівлю сільськогосподар-

ських продуктів і сировини на території області. 
Перше надходження документів – 1972 р.  

 

Постанови правління облспоживспілки. Стенограми з’їздів уповноважених 

споживкооперації, зборів ради та активу облспоживспілки (1948–1972). Про-

токоли засідань правління облспоживспілки (1968–1972). Протоколи виробни-

чих нарад. План розвитку господарської діяльності, торгової мережі і капіта-
льного будівництва споживкооперації області за 1959–1965 рр. Плани і звіти 

про господарську діяльність і організаційно-масову роботу облспоживспілки і 
райспоживспілок. Звіти про роботу підприємств громадського харчування, 

виконання планів роздрібного товарообігу і капітального будівництва. Листу-

вання про організаційно-господарське зміцнення кооперативів, про виконання 
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плану кооперування населення, реалізації товарів народного споживання, про-

ведення конкурсів на краще обслуговування населення. Документи про підго-

товку до 40-річчя і 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
Протоколи профспілкових зборів і засідань місцевкому (1953–1972). Докумен-

ти про роботу народних університетів торгівлі (1970). Документи про соціалі-
стичне змагання.  

 

Миколаївське кооперативне районне відділення  

губернської кооперативної спілки 

Николаевское кооперативное районное отделение  
губернского кооперативного союза 

Ф. Р-468, 74 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови.  

Утворене в серпні 1920 р. згідно з Постановою Народного комісаріату продовольст-
ва, було у віданні Одеського губпродкому. Займалось організацією заготівель і збуту 

сировини та товарів. Ліквідоване у 1922 р.  

Перше надходження документів – 1928 р.  

 

Постанови ВУЦВК, Народного комісара по продовольству УСРР про ме-
режу споживчої кооперації на Україні (1922); про порядок передачі державі 
сировини та товарів, що заготовлені кооперацією; про розподіл та виконання 

продрозверстки, реорганізації сільської кооперації. Інструкції про порядок 

злиття сільськогосподарської і споживчої кооперації, про повернення спожив-

чій кооперації підприємств і промислів. Листування з установами та організа-
ціями про постачання продуктів харчування, видачу позик. Протоколи засі-
дань Миколаївської губернської економічної наради, органу нагляду районної 
спілки, розцінково-конфліктної комісії, правління та комітету службовців рай-

спілки; зборів уповноважених та загальних зборів. Протоколи об’єднаного 

засідання правлінь Миколаївської і Херсонської районних кооперативних спі-
лок споживчих товариств про злиття в Дніпро-Бузьку споживчу спілку 

“Дніпробуг” (1922). Акти обстеження загиблих ярових посівів. Списки членів 

правління та ревізійної комісії. Відомості обліку роботи промислових підпри-

ємств, що знаходяться у віданні Миколаївської кооперативної спілки. Місячні 
баланси. Списки та книга обліку особового складу райспілки та заготівельних 

пунктів.  

 

Районні, сільські споживчі спілки і товариства 

Районные, сельские потребительские союзы и общества 

29 фондів, 6810 од. зб. 1918–1923, 1925–1931, 1944–1996 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Р а й о н н і :  

Арбузинське  товариство ,  ф. Р-4353, 333 од. зб., 1944–1962, 1966–1987 рр. 

Баштанська  спілка ,  ф. Р-2947, 463 од. зб., 1944–1980 рр. 

Березанське  товариство ,  ф. Р-4701, 154 од. зб., 1950–1962, 1967–1990 рр. 
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Березнегуватська  спілка ,  ф. Р-5578, 293 од. зб., 1944–1962, 1965–1976 рр. 

Братське  товариство ,  ф. Р-5273, 469 од. зб., 1944–1990 рр. 

Веселинівське  товариство ,  ф. Р-4852, 400 од. зб., 1946–1947, 1949–1962, 1965–1988 рр. 

Володимирівська  спілка ,  ф. Р-4321, 48 од. зб., 1946–1959 рр. 

Врадіївська  спілка ,  ф. Р-3131, 393 од. зб., 1944–1962, 1966–1987 рр. 

Вознесенське  товариство ,  ф. Р-4670, 214 од. зб., 1950–1995 рр. 

Жовтнева  спілка ,  ф. Р-5352, 190 од. зб., 1944–1954, 1956–1962, 1964–1976 рр. 

Єланецьке  товариство ,  ф. Р-4441, 388 од. зб., 1944–1962, 1965–1990 рр. 

Доманівська  спілка ,  ф. Р-5379, 473 од. зб., 1944–1982 рр. 

Казанківська  спілка ,  ф. Р-3606, 296 од. зб., 1952–1962, 1965–1979 рр. 

Кривоозерське  товариство ,  ф. Р-5394, 218 од. зб., 1944–1990 рр. 

Лисогірська  спілка ,  ф. Р-4868, 73 од. зб., 1944–1957 рр. 

Мостівська  спілка ,  ф. Р-4247, 86 од. зб., 1944–1959 рр. 

Миколаївське  товариство ,  ф. Р-1385, 22 од зб., 1930–1931 рр.  

Миколаївське  товариство ,  ф. Р-4914, 244 од. зб., 1944–1985 рр. 

Новоодеське  товариство ,  ф. Р-4202, 308 од. зб, 1944–1991 рр. 

Новобузьке  товариство ,  ф. Р-4625, 463 од. зб., 1944–1996 рр. 

Очаківське  товариство ,  ф. Р-3435, 490 од. зб., 1944–1960, 1962–1967, 1969–1982 рр. 

Снігурівське  товариство ,  ф. Р-3649, 209 од. зб., 1946–1978 рр. 

Первомайське  товариство ,  ф. Р-4499, 441 од. зб., 1927–1930, 1944–1991 рр. 

Привільнянська  спілка ,  ф. Р-2948, 70 од. зб., 1944–1959 рр. 

Широколанівська  спілка ,  ф. Р-3778, 42 од. зб., 1945–1957 рр. 

С і л ь с ь к і  т о в а р и с т в а :  

Висунське ,  ф. Р-1533, 19 од. зб., 1918–1923 рр. 

Кисляківське ,  ф. Р-359, 2 од. зб., 1927–1929 рр. 

Корчинське ,  ф. Р-361, 8 од. зб., 1925–1927 рр. 

Новоселівське ,  ф. Р-351, 1 од. зб., 1925 р. 

 

Утворені на підставі декрету Уряду від 20 березня 1919 р. про єдині робітничо-

селянські товариства споживачів. Райспоживспілки відновили свою діяльність у 

березні 1944 року після звільнення Миколаївської області від нацистських окупан-

тів. Здійснювали керівництво громадською та господарською діяльністю у сфері 
торгівлі, громадського харчування, обслуговування побутових потреб населення, 

розвивали та вдосконалювали торгівлю в районах. Райспоживспілки знаходились у 

віданні Миколаївської облспоживспілки. 

 

Директивні вказівки Народного комісаріату торгівлі УРСР; постанови, ро-

зпорядження Центроспілки і правління облспоживспілки; накази Миколаївсь-

кого губвиконкому і губпродкому, губкоопвідділу Вукоопспілки; постанови 

правлінь райспоживспілок з господарської діяльності кооперативів. Накази 

керівників правлінь товариств з основної діяльності та з особового складу. 

Протоколи засідань правлінь, зборів уповноважених, звітно-виборчих зборів 

пайовиків спілок і товариств. Акти про збитки, заподіяні нацистськими окупа-
нтами в роки Другої світової війни. Баланси. Річні звіти про організаційну ро-

боту та роботу з кадрами, фінансові звіти та плани, аналіз показників госпо-

дарської діяльності спілок і товариств. Штатні розписи та кошториси. Особові 
рахунки. Статути споживчих товариств. Договори соціалістичних змагань між 

райспоживспілками та звіти про їх виконання. Звіти профспілкових комітетів. 
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Уповноважений Миколаївського пункту Всеукраїнського  

кооперативного товариства по збуту та експорту продуктів птахівництва 

Уполномоченный Николаевского пункта Всеукраинского кооперативного 

общества по сбыту и экспорту продуктов птицеводства 

Ф. Р-2041, 7 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1927 рр. Здійс-
нював наглядові функції. 
Перше надходження документів – 1953 р. 

 

Протокол комісії з визначення номенклатури товару та телеграфне листу-

вання. 

 

Правління Миколаївського єдиного споживчого товариства 

Правление Николаевского единого потребительского общества 

Ф. Р-349, 215 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1920 р. згідно з Декретом Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду 

України від 20 березня 1919 р. Керувало діяльністю товариств споживчої кооперації. 
Ліквідоване 1 липня 1922 р. згідно з постановою Головкооперкому від 26 травня 1922 р.  

Перше надходження документів – 1926 р. 

 

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР про реєстрацію кооперативних 

товариств та спілок на території УСРР. Положення про повітову міжкоопера-
тивну фракцію. Циркуляри та розпорядження правління про роздачу продук-

тів по картках, порядок проведення платіжних документів, проведення коопе-
ративної конференції. Циркуляри Микгубробкоопу про інвентаризацію това-
рів. Циркуляри та розпорядження Миколаївського багатокрамничного робіт-
ничого кооперативу. Листування правління з Миколаївським губрадпрофом та 
Херсонським опродкомгубом про забезпечення службовців м. Миколаїв про-

довольством, про організацію кооперативів, підготовку до обласного з’їзду 

робітничої кооперації. Листування з ЦК КП(б)У і ВЦСПС про стан забезпе-
чення продовольством м. Миколаїв, з плановою комісією про заготівлю сіль-

госппродуктів; з губкомітетом допомоги голодуючим про забезпечення про-

дуктами населення міста; з райспілкою з господарчих питань; з губстатбюро 

та держбанком з фінансових питань. Протоколи засідань правління, Миколаїв-

ської кооперативної конференції, комітету службовців Микгубробкоопу. Пла-
ни роботи. Списки, довідки, заяви, особові картки, посвідчення службовців; 

мандати членів правління. 

 

Військові споживчі товариства 

Военные потребительские общества 

4 фонди, 92 од. зб., 1922–1924 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Військово-споживче товариство 15-ї стрілецької Сиваської дивізії, ф. Р-2246, 

81 од. зб., 1922–1924 рр. 
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Відділення № 2 військово-споживчого товариства 15-ї стрілецької Сиваської 
дивізії, ф. Р-2243, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 

Вознесенське відділення військово-споживчого товариства 15-ї стрілецької Си-

васької дивізії, ф. Р-2244, 5 од. зб., 1923–1924 рр. 

Ліквідаційна комісія військово-споживчого товариства 15 стрілецької Сивась-

кої дивізії, ф. Р-2245, 4 од. зб., 1924 рр. 

 

Діяльність товариства простежується за документами протягом 1922–1924 рр.  

 

Накази правління та листування з особового складу. Протоколи засідань та 
організаційних нарад правління товариства; засідань колегії управління війсь-

кової кооперації України і Криму; засідань розцінково-конфліктної комісії. 
Звіти відділень та листування з ними з фінансово-господарської діяльності. 
Листування про проведення розрахунків при ліквідації військово-споживчого 

товариства; документи про стягнення боргів. Акти ревізій та обстежень діяль-

ності товариств. Відомості про нарахування заробітної плати. Списки та анке-
ти членів правління. 

ЖИТЛОВА  КООПЕРАЦ І Я  

Миколаївська міська спілка житлово-кооперативних товариств 

Николаевский городской союз жилищно-кооперативных обществ 

Ф. Р-450, 505 од. зб., 1922–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність спілки простежується за документами протягом 1922–1937 рр. 

Перше надходження документів – 1928 р. 

 

Інструкції та розпорядження Центрального управління житлово-

кооперативної спілки. Циркуляр Одеського окрвиконкому окркомунвідділу 

про оренду націоналізованого житла (1922). Постанова ІІ Всеукраїнської нара-
ди житлокооперації про організацію комунального та житлобудбанків (1925). 

Постанови Центрального виконкому та Одеського обкому про стан житлової 
кооперації (1935). Накази з особового складу Миколаївської міськжитлоспіл-

ки. Листування житлоспілки з житловими кооперативами про ведення поточ-

них рахунків, про платежі по будівельному податку та з господарських  

питань. Протоколи організаційних та технічних нарад, засідань правління  

житлово-кооперативної спілки, загальних зборів уповноважених представни-

ків житлових кооперативів, конференцій представників правлінь та ревізійних 

комісій. Відомості на видачу заробітної плати спіробітникам спілки житлоко-

операції. Річний баланс. Фінансові звіти. Кошториси на ремонт житла. Акти 

ревізій діяльності житлових об’єднань та кооперативів. Списки робітників  

та службовців правління спілки. Статути кооперативів. Посвідчення, заяви та 
скарги, довідки членів житлових кооперативів. Особові картки робітників  

та службовців. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  НАРОДНИМ  ГОСПОДАРСТВОМ  

Миколаївська губернська Рада народного господарства (губраднаргосп) 

Николаевский губернский Совет народного хозяйства (губсовнархоз) 
Ф. Р-85, 830 од. зб., 1920–1922 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворена в лютому 1920 р. на підставі постанови Ради народного господарства 
України від 8 лютого 1919 р. як її виконавчий орган на території губернії. Організо-

вувала і регулювала окремі галузі народного господарства, здійснювала управління 

державними підприємствами та їх об’єднаннями, вивчала потреби та організовувала 
державну заготівлю сировини і палива, виявляла підприємства, що підлягали націо-

налізації. Губраднаргосп здійснював контроль за роботою повітових раднаргоспів. 

Губраднаргосп очолювала колегія, а пізніше – президія. До складу губраднаргоспу 

входили виробничі і галузеві відділи. 

Припинила діяльність у листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губернії. 
Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 1981 р. 

 

Обіжники, розпорядження, накази Українського раднаргоспу, губраднар-

госпу. Протоколи засідань колегії, президії губраднаргоспу, засідань колегій 

повітових раднаргоспів та колегій їх відділів, губернського відділу військових 

заготівель, губернського комітету державних споруд, губернського лісового 

комітету та ін. Документи губернського з’їзду раднаргоспів (1920). Доповідні 
записки про діяльність відділів губраднаргоспу і повітових раднаргоспів. Допо-

віді і листування про націоналізацію і облік підприємств металообробної, хіміч-

ної, шкіряної та інших галузей промисловості, про розвиток кустарної промис-
ловості, діяльність кустарно-кооперативного відділу губраднаргоспу. Докумен-

ти Всеросійського перепису промислових підприємств. Відомості про природні 
багатства Миколаївської губернії. Зведення про рух робочої сили, рух палива, 
сировини і готових виробів. Звіти про діяльність губраднаргоспу, повітових фа-
брично-заводських статистичних відділів. Листування про організацію поточ-

ної статистики, організацію комісії по електрифікації губернії, про плани гід-

ротехнічного дослідження р. Південний Буг, стан і роботу електростанцій, про 

стан і експлуатацію різних видів транспорту в губернії, організацію Нижньод-

ніпровського управління водного транспорту, відбудову Миколаївського мор-

ського порту, про діяльність будівельних організацій, заготівлю сировини і 
палива для промислових підприємств, про організацію і облік робочої сили. 

Прибутково-видаткові кошториси губернського і повітових раднаргоспів. 

 

Миколаївська губернська економічна нарада (губекономнарада) 

Николаевское губернское экономическое совещание (губэкономсовещание) 
Ф. Р-36, 15 од. зб., 1921–1925 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворена при Миколаївському губвиконкомі на підставі Постанови РНК УСРР від 

18 червня 1921 р. Здійснювала керівництво, координацію і облік роботи всіх держа-
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вних економічних органів і установ на території губернії, контролювала виконання 

ними господарських планів, спрямованих на відбудову народного господарства, 
зруйнованого в роки іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. Губеконо-

мнарада була місцевим виконавчим органом Української економічної наради і здійс-
нювала керівництво повітовими економічними нарадами. Припинила діяльність у 

листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаївської губернії. 
Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1973 р. 

 

Протоколи засідань Української економічної наради, протоколи засідань 

президії і пленумів губекономнаради. Звіти про наради голови губплану з 
представниками різних установ. Звіти і листування про стан сільського госпо-

дарства, економічний стан радгоспів, відведення земельних ділянок комунам, 

проведення сільськогосподарських робіт, про відкриття в Очакові Всеукраїн-

ської державної Чорноморсько-Азовської науково-промислової дослідної ста-
нції та її діяльність. Доповідні записки і листування про відбудову промисло-

вих підприємств і комунального господарства, стан торфових розробок і соля-

них промислів, про роботу електростанцій і використання Південного Бугу 

для електрифікації, про стан Миколаївського торговельного порту й елевато-

ра, про економічне становище робітників і службовців, забезпечення армії і 
населення продуктами харчування, одягом і паливом, про стан приватної і ро-

звиток кооперативної торгівлі, організацію і діяльність робітничих кооперати-

вів. Звіти і листування про стан зовнішньої торгівлі, про облік матеріальних 

ресурсів губернії і проведення заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків 

неврожаю 1921 р. 

 

Уповноважений Одеської губернської Ради народного  

господарства по Миколаївському округу 

Уполномоченный Одесского губернского Совета народного  

хозяйства по Николаевскому округу 

Ф. Р-83, 46 од. зб., 1920–1924 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Розпочав діяльність у жовтні 1922 року як Уповноважений Одеської губернської 
ради народного господарства по Миколаївському повіту, зі створенням округів у 

березні 1923 р. став називатися Уповноважений Одеської губернської ради народно-

го господарства по Миколаївському округу. Регулював окремі галузі народного гос-
подарства, контролював роботу державних підприємств і їх об’єднань, організову-

вав заготівлю сировини і палива. Припинив діяльність у червні 1925 р. з ліквідацією 

Одеської губернії.  
До фонду приєднані справи Миколаївської губернської ради народного господарст-
ва за 1920 – 1921 рр. 

Перше надходження документів – 1939 р.  

 

Накази уповноважених по Миколаївському повіту й округу. Звіти і огляди 

про діяльність уповноважених. Звіти і доповідні записки про стан окремих 

галузей промисловості, про денаціоналізацію підприємств дрібної промисло-

вості і здачу їх в оренду, про стан кустарних промислів. Доповідні записки з 
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характеристикою підприємств металообробної і хімічної промисловості в Ми-

колаєві і промислових підприємств у Вознесенську. Відомості про стан Голо-

пристанських торфових промислів, Прогнойських і Кутських соляних промис-
лів, очеретяних промислів у повіті. Списки підприємств із зазначенням їх тех-

нічної оснащеності і виробничої потужності. Списки націоналізованих підп-

риємств, а також підприємств, що підлягали консервації, денаціоналізації і 
ліквідації. Реєстраційні картки промислових підприємств. Листування про дія-

льність і злиття підприємств, об’єднання їх у трести. 

  

Миколаївське губернське об’єднання хімічної,  
силікатної і соляної промисловості “Хімсіль”  

Николаевское губернское объединение химической,  

силикатной и соляной промышленности “Химсоль” 

Ф. Р-439, 37 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене в квітні 1922 р. До складу об’єднання входили скляний і цегельно-

черепичний заводи, соляні промисли, кисневий завод “Перун”, фармацевтична лабо-

раторія та інші підприємства. Припинило діяльність на підставі наказу Одеського 

губраднаргоспу від 23 липня 1923 р. про злиття об’єднань “Хімсолі” у Миколаєві і 
Одесі в Одеський губернський трест хімічної і соляної промисловості. 
 

Накази правління Миколаївського об’єднання “Хімсіль” (1922), протоколи 

нарад робітників і службовців. Щомісячні звіти об’єднання і відомості про 

розміри виробництва всіх його підприємств. Опис Кінбурнських, Устричних і 
Ягорлицьких соляних промислів. Доповідні записки і листування про пуск 

цегельного і черепичного заводів, про роботу миловарних заводів, видобуток і 
постачання солі. Акти ревізії правління об’єднання і підприємств, підпорядко-

ваних йому. 

 

Вознесенський повітовий відділ народного господарства  

Вознесенский уездный отдел народного хозяйства  

Ф. Р-82, 9 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

Утворений при Вознесенському повітовому виконкомі у лютому 1920 р. з організа-
цією губернії. Знаходився у віданні Одеського губраднаргоспу. Регулював окремі 
галузі народного господарства, контролював роботу державних підприємств і їх 

об’єднань, організовував заготівлю сировини і палива у межах повіту. Припинив 

діяльність у червні 1925 р. з ліквідацією Одеської губернії. 
Документи надійшли у 1926 р. 

 

Накази завідуючого відділу з основної діяльності; протокол засідання пре-
зидії повітпрофбюро про стан промисловості у Вознесенську; табелі обліку 

виходу на роботу; відомості на отримання заробітної плати, посвідчення, ман-

дати; заяви і прохання громадян про відведення земельних ділянок під городи; 

листування про роботу млинів, виконання замовлень та ін. 
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Вознесенська контора Одеського губернського управління “Губмука” 

Вознесенская контора Одесского губернского управления “Губмука”  

Ф. Р-1569, 9 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова.  

Діяльність установи простежується за документами протягом 1921–1922 рр. Підпо-

рядковувалось Одеському управлінню “Губмука”. 

 

Звіт про діяльність статистичного відділу кустарної промисловості Возне-
сенської Ради народного господарства (1921). Документи про раду млинів 

(протоколи, акти обслідування млинів, анкетні дані, опис майна). Списки мас-
лозаводів. 

 

Первомайське агентство Всесоюзного текстильного синдикату 

Первомайское агентство Всесоюзного текстильного синдиката  

Ф. Р-2218, 2 од. зб., 1924–1925 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1924–1925 рр. 

Займалась забезпеченням споживачів Первомайського району тканиною. 

 

Доповіді про діяльність і результати ревізії агентства. Списки працівників 

агентства.  
 

Контрольна комісія над виробництвом заводу “Руссуд” 

Контрольная комиссия над производством завода “Руссуд” 

Ф. Р-851, 27 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в жовтні 1917 р. Перебувала у віданні загальнозаводського комітету заво-

ду “Руссуд”. Здійснювала контроль за виробництвом, закупівлею і продажем сиро-

вини, її зберіганням, а також за всіма фінансовими операціями підприємства. Лікві-
дована в червні 1919 р. з націоналізацією заводу. 

Документи надійшли у 1935 р. 

 

Положення та інструкції про робітничий контроль на підприємствах, тим-

часові правила про робітничий контроль на заводах “Наваль” і “Руссуд”. Про-

токоли засідань президії контрольної комісії, загальних зборів її членів, засі-
дань виконавчої комісії загальнозаводського комітету заводу “Руссуд”. Прото-

коли засідань контрольної комісії над виробництвом заводу “Руссуд”, цехово-

го комітету технічного бюро заводу; протоколи мітингів робітників. Доповідні 
записки щодо приймання замовлень на ремонт суден. Листування про органі-
зацію комісії для ревізії відділів заводу, комісії з нагляду за спорудженням 

кораблів на Чорному морі, про звільнення з роботи реакційно налаштованих 

майстрів, про охорону заводу, поліпшення умов праці робітників, виплату 

грошової допомоги робітникам і асигнування для лікарняної каси заводу. 
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Миколаївське відділення Одеської районної контори  

Об’єднання державних спиртових заводів України “Спиртотрест”  

Николаевское отделение Одесской районной конторы  

Объединения государственных спиртових заводов Украины 

“Спиртотрест” 

Ф. Р-435, 62 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 На підставі директиви Центроспирту ВРНГ від 30 березня 1920 р. № 294 при губра-
днаргоспі організовано Миколаївське районне управління державними заводами 

винокурної промисловості Рауспирт (спр. 35, арк. 1, 6; спр. 38, арк. 62), який розпо-

чав діяльність 19 квітня 1920 р. У листопаді 1921 р. реорганізоване у Спиртову сек-

цію Миколаївського губсільпрому (спр. 106, арк. 14). На підставі рішення губеконо-

мнаради (протокол від 6 травня 1922 р. № 16) організовано Миколаївську контору 

Об’єднання державних спиртових заводів України “Спиртотрест” (спр. 89, арк. 13).  

Здійснювала керівництво винокурними заводами і складами, контролювала застосу-

вання та продаж спирту в районах. 

 

Розпорядження губвиконкому; листування з установами і організаціями з 
фінансово-господарських питань; акти про націоналізацію виноградних вин та 
виноградарства; акти ревізії на винних заводах та складах; документи про ор-

ганізацію спиртового об’єднання; особові списки робітників; відомості видачі 
заробітної плати; штатні розписи. 

 

Миколаївський окружний відділ місцевої промисловості (окрмісцевпром) 

Николаевский окружной отдел местной промышленности (окрместпром) 

Ф. Р-922, 135 од. зб., 1923–1933 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організований у 1923 р. з утворенням Миколаївського округу. Був самостійним від-

ділом окрвиконкому. Займався регулюванням і організацією окремих галузей про-

мисловості в окрузі відповідно до загальнодержавних планів і вказівок ВРНГ УСРР. 

Керував роботою промислових підприємств і об’єднань. Припинив діяльність у 

1930 р. з ліквідацією Миколаївського округу. 

 

Накази по окрмісцевпрому (1928–1930), протоколи засідань ради окрміс-
цевпрому (1928). План відбудови і розширення підприємств місцевої промис-
ловості на 1926–1929 рр. і п’ятирічний план розвитку місцевої промисловості 
округу на 1928–1933 рр. Контрольні цифри планів підприємств місцевої про-

мисловості, зведений промфінплан трестів і підприємств на 1929–1930 рр. 

Протоколи окрмісцевпрому про націоналізацію і денаціоналізацію підпри-

ємств (1923–1926). Зведені звіти окрмісцевпрому (1926–1929), короткі огляди 

діяльності Миколаївського металотресту (1926–1927), швейної фабрики та 
інших підприємств. Річні звіти підприємств. Стенографічні звіти 1-ї та 2-ї ви-

робничих конференцій підприємств окрмісцевпрому (1929). Листування про 

хід виконання державних планів, реалізацію готової продукції, обстеження 

шкіл ФЗУ, підготовку спеціалістів для підприємств легкої промисловості, про 

організацію і діяльність кооперативно-трудових артілей. Статути артілей.  
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Управління гірничої промисловості Первомайського  

окружного виконавчого комітету Ради робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Управление горной промышленности Первомайского  

окружного исполнительного комитета Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

Ф. Р-2261, 4 од. зб., 1925–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність управління простежується в частково збережених документах за 1925–

1929 рр. Знаходилось у підпорядкуванні відділу місцевого господарства Первомай-

ського окрвиконкому (окрмісцевгоспу). Здійснювало керівництво і контроль за ро-

ботою кар’єрів по видобутку граніту та іншої продукції гірничої промисловості. 
Документи надійшли у 1957 р. на таємне зберігання, розсекречені у 1990 р. 

 

Циркуляри, інструкції, накази ВРНГ УРСР про порядок складання угод з 
Українською конторою акціонерного товариства “Експорт” на експорт проду-

кції гірничої промисловості, організацію мобілізаційних відділів та осередків 

при управліннях гірпрому, персональний облік кваліфікованих робітників, 

забезпечення промислових підприємств робочою силою на випадок війни, по-

рядок ведення таємного листування. Накази по управлінню про вжиття захо-

дів щодо суворого обліку і охорони вибухових речовин для проведення підри-

вних робіт в кар’єрах, побудову порохового льоху, розширення розробок по 

видобутку граніту. Витяг із протоколу засідання президії Первомайського 

окрвиконкому про фінансування на капітальну розчистку кар’єрів, тверді роз-
цінки на зарплату і норми виробітку, надання кредитів на широку механіза-
цію, на зниження собівартості продукції гірпрому (1928). Листування з окрмі-
сцевгоспом про складання списків робітників для бронювання від призову до 

армії по мобілізації, поіменний список робітників і службовців гірпрому для 

бронювання; з окрміліцією про охорону підприємств гірпрому промисловою 

міліцією. Акт перевірки окрмісцевгоспом ведення таємного листування по 

Управлінню гірничої промисловості (1928). 

 

Миколаївський трест швейної промисловості 
Николаевский трест швейной промышленности 

Ф. Р-585, 14 од. зб., 1925–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у травні 1925 р. шляхом виділення Миколаївського окружного відділен-

ня швейної промисловості “Микокршвейпрому” із ведення Одеського губвідділу 

швейної промисловості “Губшвейпрому” в самостійну одиницю. Переданий у відан-

ня підвідділу швейної промисловості окружного відділу місцевого господарства 

окрмісцевгоспу. Керував роботою підприємств швейної промисловості на території 
округу. Припинив діяльність у 1930 р. 
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Циркуляри, директиви, інструкції ВРНГ УСРР, накази і розпорядження по 

тресту про передачу окршвейпрому у ведення окрмісцевгоспу, стан, матеріа-
льно-технічне, фінансове та кадрове забезпечення швейних підприємств окру-

гу. Протоколи виробничих нарад. Квартальні статистичні звіти, відомості про 

організацію виробництва та продуктивність праці на підприємствах. Баланс 
тресту на 1 жовтня 1928 р. Акт економічного обстеження “Микшвей-

прому” (1926). Листування з підвідомчими підприємствами про забезпечення 

їх сировиною, замовленнями, про взаємні розрахунки. Протоколи засідань ро-

зціночно-конфліктної комісії (РКК) місцевкому спілки швейників про встано-

влення і перегляд норм виробітку та розрядів робітникам. 

 

Миколаївський трест хімічної та харчової  
промисловості (Микхімхарчотрест) 

Николаевский трест химической и пищевой  

промышленности (Никхимпищетрест) 

Ф. Р-584, 11 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність 1 березня 1928 р. шляхом об’єднання “Хімтресту” і “Харчо-

тресту” згідно з наказом Миколаївського окружного відділу місцевої промисловості 
від 27 лютого 1928 р., у віданні якого і перебував. Здійснював керівництво і конт-
роль за роботою підвідомчих підприємств хімічної, фармацевтичної та харчової про-

мисловості. Припинив діяльність у 1930 р. з ліквідацією окрмісцевпрому.  

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1982 р.  

 

Циркуляри, накази і розпорядження управляючого “Микхімхарчотресту”. 

Статут тресту. Промфінплан на 1929–1930 операційний рік. Звіти підвідомчих 

підприємств за 1927–1928 операційний рік. Місячні технічні норми витрати 

сировини на вироби для підприємств тресту. Протоколи виробничих нарад, 

засідань робітничо-контрольної комісії (РКК) при управлінні тресту. Листу-

вання з окружними відділами місцевпрому, фінансовим та праці про поста-
чання сировини, обладнання, підбір кадрів, виділення коштів тресту на соціаль-
ні потреби, покращання умов праці працівників тресту і робітників промисло-

вих підприємств. У фонді є документи “Хімтресту” і “Харчотресту” за 1926 р. 

 

Миколаївський міський відділ місцевої промисловості (міськмісцевпром) 

Николаевский городской отдел местной промышленности (горместпром) 

Ф. Р-2089, 99 од. зб., 1930–1937 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1930 р. Був самостійним відділом Миколаївської міськради. Керував 

роботою трестів і підприємств місцевої промисловості в Миколаєві. Ліквідований на 
підставі постанови Миколаївської міськради від 29 січня 1937 р. 

Фонд виділений з фонду № Р-8 “Виконавчий комітет Миколаївської міської Ради 

народних депутатів” у 1955 р. 

 

Постанови і резолюції обласних галузевих конференцій підприємств міс-
цевої промисловості (1936), протоколи нарад про міськмісцевпроми (1931–
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1932). Кон’юнктурні огляди стану місцевої промисловості, огляд діяльності 
морського порту, розвитку товарообміну і культурного будівництва в Мико-

лаєві за 1935 р. Контрольні цифри підприємств (1933, 1935–1937) і річні звіти 

про їх роботу (1933–1934). Анкети основних виробничих показників підпри-

ємств місцевої промисловості, статистичні відомості про виконання промфін-

плану (1935). Документи про обстеження підприємств. Листування про будів-

ництво 3-ї черги Миколаївської ДРЕС, стан підприємств місцевої промислово-

сті, впровадження раціоналізаторських пропозицій у виробництво, розвиток 

стахановського руху. 

 

Агентство Головного управління тракторної і автомобільної  
промисловості (ГУТАП) Одеської обласної контори м. Миколаїв 

Агентство Главного управления тракторной и автомобильной  

промышленности (ГУТАП) Одесской областной конторы, г. Николаев 

Ф. Р-1336, 11 од. зб., 1937 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1937 р. 

 

Звіт про фінансово-господарську діяльність і місячні баланси. 

 

Управління місцевої промисловості виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів (облмісцевпром) 

Управление местной промышленности исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов (облместпром) 

Ф. Р-2794, 668 од. зб., 1944–1962, 1966–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Згідно з постановою організаційного комітету Президії Верховної Ради УРСР по 

Миколаївській області від 26 грудня 1937 р. був створений обласний відділ місцевої 
промисловості (облмісцевпром) як відділ облвиконкому. Припиняв діяльність у пе-
ріод нацистської окупації області, відновив роботу у квітні 1944 р. 

Відповідно до наказу Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР  

від 15 липня 1953 р. реорганізований в обласне управління місцевої і паливної  
промисловості. З січня 1961 по березень 1963 р. іменувалось управлінням місцевої 
промисловості. У березні 1963 р. управління ліквідоване. Відновило діяльність у 

грудні 1965 р. як управління місцевої промисловості облвиконкому. Ліквідоване 
відповідно до наказу Міністерства місцевої промисловості УРСР від 11 серпня 1988 р. 

Керувало виробничо-господарською і фінансовою діяльністю підприємств місцевої 
промисловості.  
Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 2000 р.  

 

Накази і циркуляри Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР 

(1944–1946), Міністерства місцевої промисловості УРСР (1946–1953). Накази 

начальника управління (1960–1980). Положення про управління місцевої і па-
ливної промисловості (1954), управління місцевої промисловості (1971). Про-

токоли технічних нарад облмісцевпрому (1961–1962). Виробничо-фінансові 
плани облмісцевпрому і підпорядкованих йому підприємств, плани вироб-
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ництва і собівартості продукції, випуску товарної продукції по підприємствах. 

Звіти про діяльність управління, міських і районних промкомбінатів, фабрик і 
заводів. Аналізи продуктивності праці і фонду зарплати по підприємствах об-

лмісцевпрому (1972–1976). Плани, звіти про впровадження нової техніки; зві-
ти, довідки, інформації про стан охорони праці і техніки безпеки на підприєм-

ствах облмісцевпрому (1982–1980). Листування з Міністерством місцевої про-

мисловості УРСР щодо поліпшення якості, розширення асортименту, реаліза-
ції продукції, використання місцевої промислової сировини на підприємствах, 

впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, 

капітального будівництва на підприємствах, розвитку художніх промислів. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. Штатні розписи. Кошториси 

видатків (1944–1976). Ліквідаційний баланс (1988). Документи місцевкому.  

 

Миколаївське обласне управління промисловості  
будівельних матеріалів 

Николаевское областное управление промышленности  

строительных материалов 

Ф. Р-2789, 383 од. зб., 1944–1962 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене на підставі постанови організаційного комітету Президії Верховної Ради 

УРСР по Миколаївській області від 25 травня 1939 р. Перебувало у віданні облви-

конкому, одночасно підпорядковувалось Народному комісаріату промисловості бу-

дівельних матеріалів УРСР, а з 1946 по 1957 рр. – Міністерству промисловості буді-
вельних матеріалів УРСР. Припиняло діяльність у період нацистської окупації обла-
сті, відновило роботу в квітні 1944 р. Ліквідоване на підставі постанови виконкому 

обласної Ради депутатів трудящих від 16 травня 1962 р.  

Керувало підприємствами промисловості будівельних матеріалів. 

Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1964 р. 

 

Накази і розпорядження Наркомату промисловості будівельних матеріалів 

УРСР (1944–1946), Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 

(1946–1957), начальника обласного управління промбудматеріалів. Промисло-

во-фінансові плани обласного управління і підприємств його системи, ліміти 

та титульні списки по капітальному будівництву на підприємствах (1950–

1957). П’ятирічний план розвитку виробництва будматеріалів на 1959–

1965 рр. Річні звіти про діяльність обласного управління і підпорядкованих 

йому підприємств, про підготовку кадрів будівельних професій, механізацію 

трудомістких процесів. Кон’юнктурні огляди виробничої діяльності підпри-

ємств. Листування про організацію виробництва, підвищення якості продук-

ції. Соціалістичні зобов’язання колективів підприємств, договори на соціаліс-
тичне змагання.  
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Управління харчової промисловості виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів (облхарчопром) 

Управление пищевой промышленности исполнительного комитета 

Николаевского областного Совета народных депутатов (облпищепром) 

Ф. Р-2788, 1240 од. зб., 1939, 1941, 1944–1980 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене у 1938 р. як відділ облвиконкому. Припиняло діяльність у період нацист-
ської окупації області, відновило роботу у березні 1944 р.  

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1953 р. об’єднане з 
управлінням легкої промисловості з перетворенням в обласне управління легкої і 
харчової промисловості. 
У 1954–1962 рр. іменувалось управлінням промисловості продовольчих товарів. У 

1963–1966 рр. функціонувало як Миколаївський трест промисловості продовольчих 

товарів з підпорядкуванням управлінню харчової промисловості Чорноморського 

раднаргоспу. З 21 січня 1966 р. трест перейменований в управління харчової проми-

словості облвиконкому. Здійснювало керівництво і контроль за діяльністю підпри-

ємств харчової промисловості. 
Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1990 р. 

 

Накази, циркуляри і розпорядження Наркомату харчової промисловості 
УРСР (1944–1946), Міністерства харчової промисловості УРСР (1946–1953, 

1966–1980), Міністерства промисловості продовольчих товарів (1954–1962), 

начальника управління (1969–1980). Положення про обласне управління хар-

чової промисловості (1965). Промислово-фінансові плани, плани з виробницт-
ва, собівартості продукції, по праці, ліміти фінансування. П’ятирічні плани по 

виробництву (1951–1955, 1956–1960, 1965–1970, 1971–1977 рр.). Протоколи 

виробничих нарад (1951), засідань технічної ради (1976–1980), обласної нара-
ди директорів підвідомчих підприємств (1956). Періодичні звіти, інформації 
про діяльність облхарчопрому і підприємств його системи. Документи про 

організацію райхарчокомбінатів (1956). Відомості і листування про відбудову 

підприємств харчової промисловості, зруйнованих нацистськими окупантами, 

збільшення виробничих потужностей підприємств, розширення асортименту 

продовольчих товарів і покращання їх якості. Плани і звіти про впровадження 

у виробництво нової техніки і передової технології (1965–1980), роботу бюро 

раціоналізації і винахідництва (1965–1980). Звіт про роботу підприємств обл-

харчопрому в нових умовах планування і економічного стимулювання (1969). 

Штатні розписи, кошториси видатків. Звіти про фінансово-господарську діяль-
ність облхарчопрому і підвідомчих підприємств. Соцзобов’язання і відомості 
про підсумки виконання умов соціалістичного змагання. Документи місцевкому. 

 

Миколаївське обласне управління ремонтних підприємств 

Николаевское областное управление ремонтных предприятий 

Ф. Р-2891, 186 од. зб., 1944–1958 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений на підставі постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 25.03.1940 р., 

як обласний трест машинно-тракторних майстерень. Припиняв діяльність в період 
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1941–1944 рр. в зв’язку з нацистською окупацією області. Поновив діяльність у квіт-
ні 1944 р. згідно з рішенням облвиконкому від 12.04.1944 р. № 537. У 1949 р. перей-

менований у Миколаївський обласний трест міжрайонних майстерень капітального 

ремонту (ММКР) Міністерства сільського господарства УРСР. З 1953 р. переймено-

ваний у Миколаївське обласне управління ремонтних підприємств. 

Ліквідоване у 1958 р.  

Перше надходження документів – березень 1971 р. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Головного управління 

ремонтних підприємств, рішення виконкому, статути, річні виробничі плани, 

техпромфінплани, плани фінансування капвкладень, колективні договори, 

штатні розписи. 

 

Миколаївське обласне управління промислових  

товарів широкого вжитку 

Николаевское областное управление промышленных  

товаров широкого потребления 

Ф. Р-2095, 471 од. зб., 1944–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене відповідно до постанови організаційного комітету Президії Верховної Ра-
ди УРСР по Миколаївській області від 28 грудня 1937 р. як обласне управління лег-
кої промисловості, яке в травні 1953 р. об’єднане з обласним управлінням харчової 
промисловості в обласне управління легкої і харчової промисловості. В березні 1954 р. 

обллегхарчопром був ліквідований. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 

20 березня 1954 р. утворене обласне управління промислових товарів широкого 

вжитку. Перебувало у підпорядкуванні облвиконкому і відповідних галузевих мініс-
терств. Ліквідоване на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1954 р. 

Перше надходження документів – 1955 р., останнє – 1985 р. 

 

Накази і циркуляри Народних комісаріатів легкої промисловості СРСР і 
УРСР (1944–1946), Міністерств легкої промисловості СРСР і УРСР (1946–

1953), Міністерства легкої і харчової промисловості УРСР (1953–1954), Мініс-
терства промислових товарів широкого вжитку УРСР (1954). Накази обласно-

го управління легкої промисловості (1944–1953). Промислово-фінансові пла-
ни управління і підприємств, що перебували в його підпорядкуванні (1947–

1954). Річні і періодичні звіти про діяльність управління і підприємств його 

системи, виконання ними виробничих планів, підготовку кадрів, капітальне 
будівництво, кон’юнктурні огляди роботи підприємств. Протоколи нарад пар-

тійно-господарського активу підприємств управління (1952). Доповіді, допові-
дні записки, листування про підвищення продуктивності праці, поліпшення 

якості продукції, зниження її собівартості та акти її перевірки, про освоєння і 
перегляд норм виробітку, розширення асортименту виробів, встановлення 

прейскурантних цін, забезпечення підприємств сировиною та її економію, ви-

користання устаткування на підприємствах. Соціалістичні зобов’язання коле-
ктивів підприємств, відомості про результати змагання, договори на соціаліс-
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тичне змагання (1951–1954). Документи про роботу з винахідництва та раціо-

налізації, охорони праці і техніки безпеки.  

 

Миколаївське виробниче об’єднання молочної промисловості  
Николаевское производственное объединение молочной промышленности  

Ф. Р-3615, 1086 од. зб., 1944–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У квітні 1944 р. відновив діяльність Миколаївський обласний трест маслоробної 
промисловості, перейменований у 1954 р. в обласний трест молочної і сироварної 
промисловості. У грудні 1965 р. трест реорганізований в молочний комбінат, у липні 
1967 р. – в обласне управління молочної промисловості. Згідно з наказом Міністерс-
тва м’ясної і молочної промисловості від 18 серпня 1976 р. обласне управління мо-

лочної промисловості реорганізоване у виробниче об’єднання молочної промисло-

вості. Підпорядковувалось: Наркомату м’ясної і молочної промисловості УРСР 

(1944–1945), Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР (1946–1956, 1966–

1984), управлінню м’ясної і молочної промисловості Херсонського раднаргоспу 

(1957–1962), Чорноморського раднаргоспу (1963–1965).  

Здійснював керівництво і контроль за роботою молочних і маслосироробних підпри-

ємств області.  

Перше надходження документів – 1973 р., останнє – 1994 р. 

 

Накази начальника управління (1967–1975), генерального директора об’єд-

нання (1976–1984). Статут тресту і комбінату. Протоколи засідань технічної 
ради тресту (1962), виробничих нарад (1953–1976), протокол технічної ради 

про розвиток і розміщення підприємств молочної промисловості області в пе-
ріод 1961–1970 рр., засідань ради директорів об’єднання (1976–1984). Вироб-

ничо-фінансові плани і звіти тресту (комбінату), управління, об’єднання та 
підвідомчих їм підприємств; промфінплани, перспективні плани головного 

напрямку розвитку молочної промисловості в області, будівництва і обладнан-

ня підприємств (1966–1970). Технічні характеристики підприємств молочної 
промисловості. Звіти про наявність і зростання виробничих потужностей заво-

дів. Документи про проведення громадського огляду рівня економічної роботи 

на підприємствах (1963). Плани, звіти, відомості про впровадження нової техні-
ки, передової технології, механізації трудомістких процесів на підприємствах. 

Статистичні звіти про виконання планів покращання умов праці і санітарно-

оздоровчих заходів. Довідки, інформації, листування про стан розробки і 
впровадження комплексної системи управління якістю продукції, розширення 
асортименту та задоволення потреб населення області в молочних продуктах, 

виготовлення продукції зі знаком якості. Документи про роботу профкому.  

 

Миколаївське виробниче об’єднання м’ясної промисловості 
Николаевское производственное объединение мясной промышленности 

Ф. Р-5645, 632 од. зб., 1970–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 26 червня 1970 р. № 334 та 
наказу Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР від 3 липня 1970 р. 

№ 224 “Про організацію Миколаївського об’єднання м’ясної промисловості”. 
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З 1 січня 1976 р. перетворене в Миколаївське виробниче об’єднання м’ясної промис-
ловості відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1975 р. № 714. 

З 1970 до 1985 рр. підпорядковувалось Міністерству м’ясної і молочної промислово-

сті УРСР, з 1 січня 1986 р. – Держагропрому УРСР, з липня 1991 р. – Міністерству 

сільського господарства УРСР, з січня 1992 р. – Міністерству сільського господарст-
ва і продовольства України. 

Згідно з наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 

20 липня 1994 р. № 288 і облуправління сільського господарства від 22 липня 

1994 р. № 59 виробниче об’єднання м’ясної промисловості ліквідоване. 
Здійснювало керівництво виробничою, фінансово-господарською діяльністю відго-

дівельних радгоспів, м’ясокомбінатів та птахокомбінатів, що входили до складу 

об’єднання. 

Перше надходження документів – 1982 р., останнє – 1999 р. 

 

Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості СРСР і УРСР, ди-

ректора об’єднання. Статути об’єднання (1971) та виробничого об’єднання 

(1975). Протоколи засідань науково-технічної ради, ради директорів, Днів оці-
нки якості продукції. Плани розвитку виробництва, постачання, заготівлі, со-

бівартості продукції та звіти про їх виконання. Техпромфінплани, плани фі-
нансування капітальних вкладень. Комплексні плани науково-технічного про-

гресу та фінансові плани об’єднання. Баланси виробничих потужностей. Ана-
лізи виробничої діяльності та собівартості виробленої продукції. Звіти про 

фінансово-господарську діяльність об’єднання та підвідомчих підприємств. 

Звіти про виконання планів з виробництва, капітального будівництва. Статис-
тичні звіти. Штатні розписи, кошториси видатків. Соціалістичні зобов’язання 

та їх виконання. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське державне виробничо-торгівельне підприємство  

хлібопекарної промисловості “Миколаївхліб” 

Николаевское государственное производственно-торговое предприятие  
хлебопекарной промышленности “Николаевхлеб”  

Ф. Р-5823, 319 од. зб., 1974–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з наказом управління харчової промисловості Миколаївського обл-

виконкому від 2 квітня 1974 р. як виробниче об’єднання підприємств хлібопекарної 
промисловості. У травні 1976 р. перейменоване у виробниче об’єднання хлібопекар-

ної промисловості, у червні 1996 р. реорганізоване в обласне виробничо-торговельне 
об’єднання хлібопекарної промисловості. Відповідно до наказів регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 2 грудня 

1996 р. та Міністерства сільського господарства і продовольства України від 6 люто-

го 1997 р. перетворене в державне виробничо-торговельне підприємство хлібопекар-

ної промисловості “Миколаївхліб”. Перебувало у підпорядкуванні Українського 

промислового об’єднання хлібопекарної промисловості “Укрхлібпром”, з 1996 р. – 

територіального виробничого об’єднання хлібопекарної промисловості “Укрхліб-

пром”. 

Займалось виробництвом хлібобулочних та кондитерських виробів і реалізацією їх 

через власні магазини. 
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Припинило діяльність відповідно до наказу регіонального відділення Фонду держав-

ного майна України по Миколаївській області від 12 листопада 1997 р.   

Перше надходження документів – 1990 р., останнє – 2007 р. 

 

Накази генерального директора. Фінансові плани (1976–1993), плани по 

виробництву (1976–1994), техпромфінплани (1977–1990), комплексні плани 

розвитку об’єднання на 1976–1980, 1981–1985, 1986–1990 рр. Протоколи ради 

директорів (1984–1985, 1987), виробничих нарад (1997). Звіти про виробничу і 
фінансово-господарську діяльність об’єднання (1974–1997) і головного підп-

риємства (1974–1993), про роботу з кадрами (1975–1976, 1984–1997). Доку-

менти про розвиток і впровадження нової техніки, бригадної форми організа-
ції і стимулювання праці (1978–1987), роботу первинної організації Всесоюз-
ного товариства винахідників і раціоналізаторів (1980–1987), проведення еко-

номічного експерименту на підприємствах об’єднання (1983–1984). Листуван-

ня з Українським промисловим об’єднанням хлібопекарної промисловості 
“Укрхлібпром”, обласним управлінням харчової промисловості з питань пла-
нування і виконання виробничих завдань, підвищення ефективності виробни-

цтва, покращання якості та розширення асортименту продукції (1975–1985). 

Штатні розписи (1978–1996). Документи про роботу профкому. 

 

Миколаївський обласний млиновий трест (облмлинтрест)  

Николаевский областной мельничный трест (облмельтрест) 

Ф. Р-3125, 118 од. зб., 1944–1956 рр. Опис. Рос. мова. 

Організований у 1944 р. відповідно до постанови РНК УРСР від 13 червня 1944 р. 

Перебував у підпорядкуванні Головного управління борошномельної промисловості 
“Укрголовборошномелля” Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1946 р. – Мі-
ністерства харчової промисловості УРСР, з 1953 р. – Міністерства легкої і харчової 
промисловості. Здійснював організацію і керівництво підпорядкованими йому дер-

жавними підприємствами сільгоспборошномелля обласного підпорядкування. 

Ліквідований відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1956 р. 

Документи тресту надійшли на зберігання у 1971 р. 

 

Накази Наркомату харчової промисловості УРСР (1944–1945). Статути 

облмлинтресту (1944, 1953), положення про державні млини і маслобойні 
(1944). Протоколи виробничих нарад (1947, 1950–1951). П’ятирічний план по 

випуску продукції на 1946–1950 рр. Промислово-фінансові плани і звіти трес-
ту та підвідомчих підприємств. Акти збитків, учинених нацистськими окупан-

тами підприємствам мукомольної промисловості (1944). Звіт про впроваджен-

ня у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій (1952). Доку-

менти про соцзмагання. Штатні розписи, кошториси видатків. 
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Миколаївський міжобласний трест головного управління  

яєчно-пташиної промисловості “Укрголовптахопром” 

Николаевский межобластной трест главного управления  

яично-птичной промышленности “Укрглавптицепром” 

Ф. Р-2879, 11 од. зб., 1948–1952 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Трест здійснював свою діяльність протягом 1948–1952 рр. 

Підпорядковувався Укрголовптахопрому Міністерства м’ясної і молочної промисло-

вості УРСР. Контролював і координував роботу підприємств птахівничої промисло-

вості області. 
Документи трести надійшли на таємне зберігання із Одеського держархіву в 1969 р., 

у 1991 р. були розсекречені. 
 

Директиви, накази, розпорядження Міністерств м’ясної і молочної проми-

словості СРСР і УРСР, Укрголовптахопрому про створення недоторканних 

запасів м’яса битої птиці вищої категорії і кращого асортименту, встановлен-

ня суворого контролю за збереженням товарів, закладених у державний ре-
зерв; про безперебійне забезпечення м’ясом битої птиці населення і військо-

вих частин, дислокованих на території області; плани розподілення яєць між 

торгуючими організаціями області (1948), встановлення жорсткого ветеринар-

но-санітарного режиму по утриманню птиці в птахорадгоспах і на птахофер-

мах, заходи по попередженню захворювання птиці на чуму (1951–1952), поря-

док використання яєць водоплаваючої птиці в системі громадського харчуван-

ня (1950). Листування з підвідомчими організаціями про заготівлю і реаліза-
цію яєць і м’яса птиці. 

 

Миколаївський трест промисловості товарів культурно-побутового  

призначення і господарського вжитку 

Николаевский трест промышленности товаров культурно-бытового  

назначения и хозяйственного назначения и хозяйственного обихода 

Ф. Р-2894, 77 од. зб., 1963–1965 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 березня 1963 р. та 
розпорядження Чорноморського раднаргоспу від 29 березня 1963 р. Підпорядкову-

вався управлінню виробництва культурно-побутових товарів Чорноморського еко-

номічного адміністративного району Ради народного господарства УРСР. Здійсню-

вав керівництво і контроль за діяльністю підприємств по виробництву товарів куль-

турно-побутового призначення та господарського вжитку. 

Ліквідований згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1965 р. і рішен-

ням Миколаївського облвиконкому від 28 грудня 1965 р. 

Документи тресту надійшли на зберігання у 1971 р. 

 

Розпорядження Чорноморського раднаргоспу, накази по тресту. Протоко-

ли засідань технічної ради (1963). Виробничі плани, план собівартості продук-

ції (1964), техпромфінплани підвідомчих підприємств. Звіти про фінансово-

господарську діяльність та якість продукції, зведені статистичні звіти про  
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виконання планів випуску продукції. Звіти, відомості про впровадження у  

виробництво нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій. До-

кументи по ліквідації важкої фізичної праці, по соціалістичному змаганню. 

Штатні розписи, кошториси видатків. Протоколи засідань місцевкому. 

 

Миколаївський центр стандартизації, метрології і сертифікації 
Николаевский центр стандартизации, метрологии и сертификации 

Ф. Р-3190, 502 од. зб., 1944–1995 рр. Описи. Рос. мова. 

Управління уповноваженого комітету мір і вимірювальних приладів при Микола-
ївському облвиконкомі відновило діяльність у квітні 1944 р. на підставі рішення 

Миколаївського облвиконкому від 3 квітня 1944 р. № 114. На підставі наказу Комі-
тету стандартів, мір та вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР від 28 лю-

того 1956 р. № 13 перейменоване в Миколаївську державну контрольну лабораторію 

по вимірювальній техніці з підпорядкуванням Комітету стандартів, мір і вимірюва-
льних приладів при Раді Міністрів СРСР. За наказом Комітету стандартів, мір і вимі-
рювальних приладів від 8 січня 1968 р. № 199 лабораторія перейменована у Микола-
ївську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою. 

У 1987 р. на підставі наказу Держстандарту УРСР від 19 січня 1987 р. № 18 на базі 
лабораторії створений Миколаївський центр стандартизації і метрології. У жовтні 
1993 р. перейменований у Миколаївський центр стандартизації, метрології і сертифі-
кації. Підпорядковувався Українській республіканській лабораторії державного на-
гляду за стандартами та вимірювальною технікою, з 1970 р. – Українському респуб-

ліканському управлінню Держстандарту СРСР, з жовтня 1993 р. – Державному комі-
тету України по стандартизації, метрології і сертифікації. Забезпечує вірність і єд-

ність вимірів у всіх галузях народного господарства Миколаївської області шляхом 

проведення державної перевірки взірцевих і найбільш точних і відповідальних вимі-
рювальних та випробних приладів, проводить роботу щодо нагляду за впроваджен-

ням і дотриманням стандартів з метою підвищення якості промислової і сільськогос-
подарської продукції. 
Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 2002 р. 

 

Накази Комітету у справах мір та вимірювальних приладів при РНК СРСР, 

Комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів при РМ СРСР, Уповно-

важеного комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів, рішення Мико-

лаївського облвиконкому, накази директора з основної діяльності та з особо-

вого складу; протоколи технічних нарад; плани і звіти про роботу; статистичні 
звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу; звіти про 

фінансово-господарську діяльність; штатні розписи, кошториси витрат; акти 

державної атестації продукції, що випускається підприємствами міста, акти 

контролю стану правильності застосування і забезпечення основних техноло-

гічних процесів вимірювальною технікою на підприємствах міста; листування 

щодо здійснення нагляду за впровадженням державних стандартів на підпри-

ємствах, поліпшення роботи по стандартизації, розвитку уніфікації та агрега-
тування в машинобудуванні; документи про роботу первинної організації нау-

ково-технічного товариства “Приборпром” ім. Вавилова; документи про робо-

ту профспілкового комітету. 
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Миколаївський обласний комітет з охорони природи  

Державного комітету УРСР з охорони природи 

Николаевский областной комитет по охране природы  

Государственного комитета УССР по охране природы 

Ф. Р-5644, 323 од. зб., 1967–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у грудні 1967 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 25 березня 

1967 р. як обласна інспекція з охорони природи Державного комітету Ради Міністрів 

УРСР з охорони природи. Відповідно до наказу Державного комітету УРСР з охоро-

ни природи від 1 грудня 1988 р. реорганізована в Миколаївський обласний комітет з 
охорони природи. Здійснював державний контроль і управління в області охорони 

природи і раціонального використання природних ресурсів, підземних вод, атмо-

сферного повітря, рослинного і тваринного світу. 

Перше надходження документів – 1982 р., останнє – 2004 р.  

 

Накази начальника інспекції (1985–1987), голови комітету (1988–1991). 

Плани роботи інспекції і комітету, комплексні плани природоохоронних захо-

дів та звіти про їх виконання. Протоколи засідань обласної ради по охороні 
природи (1968–1970), колегії обласного комітету (1989–1991), громадської 
ради по охороні природи (1989). Документи обласної наради про санітарний 

стан басейну р. Південний Буг (1968). Інформації, доповіді, довідки, акти про 

здійснення контролю за охороною атмосферного повітря, водних ресурсів, 

земельних угідь, фауни, лісонасаджень, заповідного фонду області, підготовку 

та результати проведення операції “Чисте повітря” (1984, 1985, 1989), відомо-

сті про роботу очисних споруд, по берегоукріпленню р. Південний Буг. Доку-

менти про роботу міжвідомчої науково-технічної ради по комплексних про-

блемах охорони навколишнього середовища і раціонального використання 

природних ресурсів (1983–1984). Документи, представлені на ВДНГ для па-
вільйону “Охорона природи” (буклети, статистичні відомості), списки учасни-

ків ВДНГ (1976–1980, 1983–1984). Листування з держкомітетом Ради Мініст-
рів УРСР з охорони природи, облвиконкомом про оголошення Кінбурнської 
коси державним природним парком, про мисливські угіддя, проведення  

рейдів у рекреаційних зонах області, охорону земель сільськогосподарського 

призначення, оздоровлення екологічного стану в області, припинення будів-

ництва Южноукраїнського енергокомплексу та ін. Звіти про фінансово-госпо-

дарську діяльність комітету (1989–1991). Штатні розписи (1982–1991). Доку-

менти про роботу профкому (1989–1991) та про соціалістичне змаганню.  

 

Миколаївське обласне територіальне відділення  

Антимонопольного комітету України 

Николаевское областное территориальное отделение  
Антимонопольного комитета Украины 

Ф. 6020, 159 од. зб., 1994–2000 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з наказом Антимонопольного комітету України від 5 січня 1994 р. 

Контролює дотримання антимонопольного законодавства при створенні, реорганіза-
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ції, ліквідації господарюючих суб’єктів, придбанні часток, активів господарських 

товариств та підприємств, реалізації повноважень місцевих органів державної вико-

навчої влади, місцевого і регіонального самоврядування щодо підприємств; розгля-

дає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за 
результатами розгляду. 

Документи установи надійшли у 2005 році. 
 

Накази, розпорядження та постанови голови з основної діяльності. Прото-

коли, рішення та розпорядження адміністративної колегії. Звіти з основної та 
фінансово-господарської діяльності. Кошториси доходів та видатків. Справи 

про порушення антимонопольного законодавства (1995–1999 рр.). 

 

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Миколаївхліб” 

Открытое акционерное общество (ОАО) “Николаевхлеб” 

Ф. Р-6094, 32 од. зб., 1997–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Миколаївській області від 12 листопада 1997 р. шляхом перетворення 

структурного підрозділу виробничої дільниці “Хлібзавод № 1” Миколаївського дер-

жавного виробничо-торговельного підприємства хлібопекарної промисловості у від-

крите акціонерне товариство. Мета створення товариства – сприяння задоволенню 

потреб народного господарства у продукції хлібопекарної промисловості та отри-

мання законного прибутку. 

Документи товариства надійшли на зберігання у 2007 р. 

 

Установчі та реєстраційні документи (статут та зміни до нього, свідоцтво, 

положення) (1997–2000). Накази голови правління. Протоколи загальних збо-

рів акціонерів (1998), засідань наглядової ради і правління (1998–2001), вироб-

ничих нарад (2000–2001). Звіти про фінансово-господарську діяльність (1998–

2001). Штатні розписи (1998–2001). Колективні договори (1998–2001). Доку-

менти профкому. 

ПІДПРИЄМСТВА  СУДНОБУД І ВНО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Миколаївський трубково-механічний завод “Темвод”  

Николаевский трубочно-механический завод “Темвод”  

Ф. Р-575, 68 од. зб., 1917–1920 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1917–1920 років. Підпо-

рядковувався Морському відомству.  

 

Накази по заводу з особового складу; копії постанов Тимчасового Уряду, 

ради управління по справах заводів; протоколи засідань будівельної комісії 
про будівництво заводу; звіти майстерень про чисельність робітників; відомо-

сті про нові забудови на території заводу, технічних нарад, розцінкової комі-
сії; списки службовців, майстрів заводу, особового складу. 
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Миколаївський ремонтний і суднобудівний завод “Ремсуд” 

Николаевский ремонтный и судостроительный завод “Ремсуд” 

Ф. Р-571, 46 од. зб., 1917–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод “Ремсуд” був створений 8 липня 1918 р. на базі Миколаївського відділення 

Балтського суднобудівного і механічного заводу “Балтвод”, однак 7 березня 1918 р. 

він був закритий і відновив роботу 13 січня 1919 р. Підпорядковувався Морському 

відомству. 26 березня 1920 р. увійшов до групи Миколаївських об’єднаних держав-

них заводів “Тремсуд” заводоуправління, які були підпорядковані управлінню важ-

кої індустрії. 
Займався будівництвом, добудуванням, ремонтом підводних човнів, барж, катерів, 

доків, суден, криголамів, плавучих кранів, автомобілів, мотоциклетів, велосипедів та 

інше.  
 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; положення про 

управління заводами Морського відомства; листування з заводоуправлінням, 

іншими організаціями, приватними замовниками; протоколи засідань 

Центральної ради фабрично-заводських комітетів, нарад заводського коміте-
ту, технічної комісії про ліквідацію Миколаївського відділення Балтського 

суднобудівного і механічного заводу, цехових нарад; справа про пожежу; спи-

ски, посвідчення робочих і службовців. 

 

Заводоуправління Миколаївського державного об’єднання  

заводів групи “Тремсуд”  

Заводоуправление Николаевского государственного объединения  

заводов группы “Тремсуд”  

Ф. Р-570, 180 од. зб., 1918–1927 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Група заводів “Тремсуд” створена в квітні 1920 р., входила до складу Миколаївсь-

ких об’єднаних державних заводів. Включала заводи “Руссуд”, “Ремсуд”, “Темвод”. 

Підпорядковувалась управлінню важкої індустрії. У квітні 1923 р. підприємства бу-

ли законсервовані. Завод “Руссуд” знаходився на консервації по 1927 р., інші підп-

риємства не відновили виробничу діяльність. 

Займалося суднобудуванням, виготовленням артилерійських приладів, засобів зв’яз-
ку та ін.  

 

Накази заводоуправління з адміністративно-господарських питань та осо-

бового складу, головного командира портів Чорного і Азовського морів про 

будівництво кораблів; листування з установами, організаціями, іншими заво-

дами з виробничих та господарських питань; протоколи засідань робочих на-
рад, розцінкової комісії, дисциплінарного товариського суду; положення про 

організацію професійно-технічних шкіл на об’єднаних заводах; акти ревізій-

ної комісії про обстеження заводів групи “Тремсуд”, прийому і передачі май-

на заводів групи “Тремсуд”; списки службовців заводів групи “Тремсуд”. 
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Державне підприємство  

“Суднобудівний завод імені 61 Комунара” 

Государственное предприятие  
“Судостроительный завод имени 61 Коммунара” 

Ф. Р-577, 3035 од. зб., 1916–1924, 1944–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський завод російського суднобудівного акціонерного товариства “Руссуд” 

був націоналізований у травні 1919 р. В квітні 1920 р. увійшов до групи заводів 

“Тремсуд”, з 1923 р. по 1927 р. знаходився на консервації. У квітні 1930 р. був пе-
рейменований у Миколаївський завод імені 61 Комунара. Підпорядковувався прав-

лінню Всесоюзного об’єднання суднобудівної промисловості, з 1932 р. – Наркомату 

важкої промисловості СРСР, з 1944 р. – Наркомату суднобудівної промисловості 
СРСР, з березня 1946 р. – Міністерству суднобудівної промисловості СРСР, з берез-
ня 1953 р. – Міністерству транспортного і важкого машинобудування СРСР, з квітня 

1954 р. – Міністерству суднобудівної промисловості СРСР, з червня 1957 р. – 

Херсонському раднаргоспу, з січня 1963 р. – Чорноморському раднаргоспу, з берез-
ня 1965 р. – Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. У квітні 1963 р. був 

перейменований у Миколаївський ордена Леніна завод імені 61 Комунара. У листо-

паді 1985 р. перейменований у Двічі ордена Леніна завод імені 61 Комунара. З серп-

ня 1991 р. підпорядковувався Міністерству машинобудівної промислової політики 

України. У вересні 1993 р. перейменований у Державне підприємство “Суднобудів-

ний завод імені 61 Комунара” згідно з наказом Міністерства машинобудівної проми-

слової політики України від 20 вересня 1993 р. № 826-Д. Займався ремонтом та ви-

пуском кораблів, катерів та ін. 

 

Накази Народного комісара суднобудівної промисловості СРСР, Міністра 
суднобудівної промисловості СРСР, Херсонського раднаргоспу; накази дирек-

тора заводу з адміністративно-господарських питань; листування з Народним 

комісаром суднобудівної промисловості СРСР, з Міністерством суднобудівної 
промисловості СРСР, з Миколаївським облвиконкомом про повернення заво-

ду його будівель; протоколи технічних та виробничих нарад; плани з праці, з 
вивчення та розповсюдження досвіду новаторів виробництва, підвищення 

ефективності виробництва; звіти про виконання плану розвитку та впрова-
дження нової техніки, про роботу кращих комсомольсько-молодіжних бригад, 

про змагання робочих професій, соціалістичне змагання стахановців, організа-
цію і проведення естафети трудових перемог, про виробничий травматизм; 

статистичні звіти; документи про відбудову цехів; акти про здачу в експлуата-

цію закінчених об’єктів; технічна документація; графіки будівництва китобій-

них та транспортних рефрижераторних суден; документи про будівництво  

дитячого садка, житлового будинку; інформаційні бюлетені обміну стаханов-

ським досвідом; документи про роботу з раціоналізації та винахідництва,  
роботу товариських судів; документи про впровадження методу інженера  
Ковальова, роботу послідовників В. Гаганової, про проведення загальнозавод-

ського “Дня майстра”; книги пошани передовиків; штатні розписи; кошториси 

витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 
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Двічі ордена Леніна, ордена Жовтневої революції, ордена Трудового  

Червоного Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний завод  

Дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Трудового 

Красного Знамени УССР Черноморский судостроительный завод 

Ф. Р-578, 6591 од. зб., 1917–1942, 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський державний суднобудівний завод “Наваль” був націоналізований у 

травні 1919 р., підпорядковувався Центральному управлінню важкої індустрії при 

бюро по відновленню промисловості на Україні, з 1920 р. – Управлінню важкої ін-

дустріалізації Українського раднаргоспу, з 1921 р. – Головному управлінню металу-

ргійної промисловості України. У 1922 р. завод був перейменований у Миколаївсь-

кий державний суднобудівний завод ім. Марті та Бадіна, підпорядковувався Півден-

ному машинобудівному тресту. У 1924 р. завод було перейменовано у Миколаївсь-

кий державний суднобудівний завод ім. Андре Марті. Підпорядковувався з 1930 р. 

управлінню Всесоюзного об’єднання суднобудівної промисловості, з 1932 р. – Нар-

комату важкої промисловості СРСР. В серпні 1941 р. основна частина обладнання 

заводу та суднобудівників була евакуйована в Астрахань та Сталінград. Відновив 

свою роботу в квітні 1944 р. після визволення міста Миколаєва від нацистської оку-

пації. У 1944 р. завод був перейменований в Ордена Трудового Червоного Прапора 
УРСР завод імені А. Марті, підпорядковувався Народному комісаріату суднобудів-

ної промисловості СРСР, з 1946 р. – Міністерству суднобудівної промисловості 
СРСР. У 1949 р. завод був перейменований в Ордена Леніна, ордена Трудового Чер-

воного Прапора УРСР завод імені А. Марті. У 1953 р. завод був перейменований в 

Ордена Леніна, ордена Трудового Червоного Прапора УРСР завод поштової скринь-

ки № 6, підпорядковувався Міністерству важкого і транспортного машинобудування 

СРСР, з 1954 р. – Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. З червня по сер-

пень 1956 р. завод мав найменування Ордена Леніна, ордена Трудового Червоного 

Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний завод. З серпня 1956 р. – Ордена Ле-
ніна, ордена Трудового Червоного Прапора УРСР Миколаївський суднобудівний 

завод імені І. І. Носенка, підпорядковувався з 1957 р. Херсонському раднаргоспу. У 

1960 р. завод був перейменований в Ордена Леніна, ордена Трудового Червоного 

Прапора УРСР завод імені І. І. Носенка, підпорядковувався з 1963 р. Чорноморсько-

му раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. У 

серпні 1968 р. завод був перейменований в Ордена Леніна, ордена Трудового Черво-

ного Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний завод. З грудня 1970 р. став на-
зиватися – Ордена Леніна, ордена Жовтневої революції, ордена Трудового Червоно-

го Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний завод. У вересні 1977 р. завод пе-
рейменований в Двічі ордена Леніна, ордена Жовтневої Революції, ордена Трудово-

го Червоного Прапора УРСР Чорноморський суднобудівний завод.  

Займався ремонтом та випуском кораблів, траулерів та ін. 

 

Постанови, циркуляри, інструкції, накази Південного машинобудівного 

тресту, Херсонського раднаргоспу; листування з Південним машинобудівним 

трестом, Всесоюзним об’єднанням суднобудівної промисловості, із засобами 

масової інформації, з акціонерними товариствами про імпортні вантажі, з іно-

земними фірмами на іноземній мові; накази директора заводу з основної ді-
яльності та особового складу; накази заводоуправління з виробничих питань; 

положення про заводське контрольне бюро; договори з трестами, організація-
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ми, фірмами на виконання замовлень, з особами, які несуть матеріальну відпо-

відальність; протоколи засідань технічних нарад, виробничої, атестаційної, 
розцінково-конфліктної комісії; звіти з виробничо-фінансової діяльності; з 
капітального будівництва; про змагання технологів, винахідників та раціона-
лізаторів, цехів заводу, про впровадження стандартів, про впровадження нової 
техніки; статистичні звіти; технічна документація; плани гуртожитку заводу, 

проектів будівництва окремих цехів; плани та навчальні програми шкіл; акти з 
обстеження заводу ревізійними комісіями; документи про роботу з кадрами, 

про роботу групи народного контролю, про нещасні випадки, про проходжен-

ня практики студентами, про роботу лабораторії, про роботу товариського су-

ду, про роботу комісії з праці серед жінок; лекції професора А. А. Бойкова; 
проект переводу заводу на 7-годинний робочий день; вітальні телеграми до  

50-річчя заводу; списки та посвідчення особового складу, особові справи; 

штатні розписи; кошториси витрат; документи ради пенсіонерів, ради ветера-
нів праці, ради майстрів, ради молодих спеціалістів, ради наставників, ради 

науково-технічного товариства, ради Всесоюзного товариства винахідників та 
раціоналізаторів, комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації 
та флоту, спортивного клубу “Суднобудівник”, профспілкового комітету. 

 

Миколаївське військово-морське будівельне бюро  

Николаевское военно-морское строительное бюро  

Ф. Р-583, 118 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність бюро простежується за документами протягом 1922–1932 років. Підпо-

рядковувалося Державному електротехнічному тресту. 

Займалося установкою та обстеженням електрообладнання на військово-морських 

суднах. 

 

Циркуляри і постанови Державного електротехнічного тресту; листування 

з Державним електротехнічним трестом, із заводом А. Марті про установлен-

ня електрообладнання на військово-морських суднах; з Херсонським заводом 

сільськогосподарського машинобудування про замовлення на виготовлення 

електрообладнання; з організаціями та установами про виготовлення та екс-
плуатацію електрообладнання, про порядок замовлень на електрообладнання; 

про матеріально-технічне забезпечення бюро; протоколи нарад правління еле-
ктротехнічного тресту; відомості витрат на обладнання; кошториси витрат, 
списки робітників, книга реєстрації нещасних випадків. 

 

Виробниче об’єднання “Екватор” 

Производственное объединение “Экватор” 

Ф. Р-2088, 1215 од. зб., 1938–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Українське монтажно-виробниче підприємство розпочало свою діяльність у 1934 р., 

підпорядковувалось електромортресту (ЕМТ) Народного комісаріату суднобудівної 
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промисловості СРСР. У 1939 р. підприємство було перейменовано в Українське під-

приємство, підпорядковувалось електромортресту Другого Головного управління 

Народного комісаріату суднобудівної промисловості СРСР. У липні 1941 р. Ниж-

ньоволзьке підприємство було евакуйоване в селище Трусово Астраханської облас-
ті. В жовтні 1942 р. Верхньоволзьке підприємство було евакуйоване в м. Перм. Піс-
ля визволення міста Миколаєва від окупації в 1944 р. Електромеханічний завод 

№ 446 був реевакуйований, з 1946 р. підпорядковувався Міністерству суднобудівної 
промисловості СРСР. У 1949 р. завод був перейменований у Підприємство поштової 
скриньки № 2. У 1960 р. підприємство було перейменовано у Дослідний завод № 446, 

підпорядковувався Державному Комітету СМ СРСР по суднобудуванню. У 1966 р. 

перейменований у Завод проектного бюро “Теплотехнік”, підпорядковувався Мініс-
терству суднобудівної промисловості СРСР. З 1970 р. став виробничо-технічним 

об’єднанням “Екватор”. У 1974 р. було перейменоване у виробниче об’єднання 

“Екватор”.  

Займалося суднобудуванням. 

 

Накази Електромортресту, Міністерства суднобудівної промисловості 
СРСР; накази з виробничих, адміністративно-господарських питань та особо-

вого складу; листування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР, 

з Електромортрестом, з Миколаївським обласним управлінням НКВС, з Тру-

совським військкоматом; протоколи технічних нарад; виробничі програми 

підприємства; промфінплани; плани організаційно-технічних заходів; аналіти-

чні таблиці виробничо-господарської діяльності; звіти з основної діяльності, з 
фінансово-господарської діяльності, з капітального будівництва, з охорони 

праці та техніки безпеки, з наявності та руху спеціалістів, з капіталовкладень, 

про розвиток та впровадження нової техніки, статистичні звіти; документи 

про вивчення та розповсюдження передових методів праці; штатні розписи; 

кошториси витрат; документи про роботу профспілкового комітету, про роботу 

групи народного контролю, про роботу первинної організації винахідників та 
раціоналізаторів, про роботу первинної організації науково-технічного товарис-
тва.  

 

Суднобудівний завод “Океан”  

Судостроительный завод “Океан”  

Ф. Р-4706, 1471 од. зб., 1947–1966, 1970, 1972–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Будівництво заводу почалося в 1947 р., основна виробнича діяльність розпочалася у 

1952 р. Підпорядковувався Міністерству суднобудівної промисловості СРСР, з 
1957 р. – Управлінню суднобудівної промисловості Херсонського раднаргоспу, з 
1963 р. – Чорноморського раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству суднобудівної про-

мисловості СРСР. 

Займався суднобудуванням. 

 

Накази, постанови Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 

Управління суднобудівної промисловості Херсонського раднаргоспу; накази 

директора з адміністративно-господарських питань та з особового складу; ли-
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стування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР, з Управлінням 

суднобудівної промисловості Херсонського раднаргоспу, Чорноморського 

раднаргоспу, з науково-дослідницькими організаціями і підприємствами про 

впровадження нової техніки та нових видів продукції; протоколи засідань тех-

нічної ради; плани з праці, з підвищення кваліфікації кадрів, технічного про-

гресу, з раціоналізації та винахідництва, ліквідації важкої ручної праці, з орга-
нізаційно-технічних заходів по будівництву, технічної пропаганди; фінансові 
звіти з капітального будівництва, з основної діяльності заводу; статистичні 
звіти; звіти з механізації виробничих процесів, з техніки безпеки, з виконання 

науково-дослідницьких робіт; технічна документація; довідки про впрова-
дження передової технології; документи по соціалістичному змаганню, про 

впровадження автоматизованих систем, про роботу групи народного контро-

лю, про роботу Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів, про 

роботу науково-технічного товариства, про роботу ради наставників заводу; 

штатні розписи; кошториси витрат; документи про роботу профспілкового 

комітету.  

 

Миколаївське підприємство “Ера”  

Николаевское предприятие “Эра”  

Ф. Р-4691, 1749 од. зб., 1948–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївське електромонтажне підприємство № 2 (ЕМП-2) засноване в 1948 р. Під-

порядковувалось Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. У 1959 р. було 

перейменовано у Миколаївське підприємство поштової скриньки № 46, підпорядко-

вувалось Державному Комітету СМ СРСР по суднобудуванню. У 1966 р. було пе-
рейменовано у Миколаївське підприємство “Ера”, підпорядковувалось Міністерству 

суднобудівної промисловості СРСР. 

Займалося виробництвом радіодеталей, радіомонтажними роботами. 

 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; накази директо-

ра з адміністративно-господарських та виробничих питань, з технічного на-
вчання; листування з Міністерством суднобудівної промисловості СРСР; по-

ложення про відділ праці і заробітної плати, про конструкторсько-

технологічний відділ та інші відділи підприємства; протоколи засідань мето-

дичної ради, технічної ради, балансової комісії, загальних нарад; плани з ви-

пуску продукції, з праці, організаційно-технічних заходів, по вивченню і роз-
повсюдженню передового досвіду; фінансові плани; звіти з капітального буді-
вництва, з охорони праці та техніки безпеки, з впровадження нової техніки у 

виробництво, з трудоємкості замовлень, з модернізації обладнання; річні, ста-
тистичні, технічні звіти; документи про підвищення кваліфікації працівників, 

про соціалістичне змагання, про нормативно-дослідницькі роботи, про досвід 

з винахідництва та раціоналізації; роботу лабораторії наукової організації пра-
ці; первинної організації науково-технічного товариства суднобудування, бю-

ро нової техніки, про організацію і діяльність дворічної школи майстрів; про 
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проведення виставок та конкурсів технічного прогресу і товарів народного 

споживання; штатні розписи; кошториси витрат; документи про роботу проф-

спілкового комітету. 

  

Виробниче об’єднання “Зоря”  

Производственное объединение “Заря”  

Ф. Р-4689, 2514 од. зб., 1950, 1952–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Південний турбінний завод заснований у 1952 р., підпорядковувався Міністерству 

важкого машинобудування СРСР, з 1957 р. – Херсонському раднаргоспу. У 1959 р. 

було перейменовано у Підприємство поштової скриньки № 53, підпорядковувалось з 
1963 р. Чорноморському раднаргоспу. У 1966 р. було перейменовано у Південний 

турбінний завод “Зоря”, підпорядковувався Міністерству суднобудівної промисло-

вості СРСР. У 1976 р. було створено Виробниче об’єднання “Зоря” на підставі нака-
зу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР від 10 лютого 1976 р. в зв’язку з 
приєднанням до заводу Криворізького турбінного заводу “Схід”. 

 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; накази генераль-

ного директора з основної діяльності; протоколи засідань Ради трудового ко-

лективу, ради бригадирів, постійно діючої комісії з якості; протоколи випро-

бувань виготовлення продукції серійного виробництва; плани конструкторсь-

ких і металургійних заходів; плани роботи з науково-технічної інформації та 
пропаганди, з стандартизації; комплексні плани організаційно-технічних захо-

дів і соціального розвитку підприємства; статистичні звіти; характеристики-

рекомендації на новаторів виробництва; штатні розписи; кошториси витрат; 
документи про виконання умов Всесоюзного та внутрішнього заводського 

соціалістичного змагання; документи про роботу первинної організації Всесо-

юзного товариства раціоналізаторів і винахідників, комітету народного конт-
ролю, первинної організації Чорноморського міжобласного правління науково
-технічного товариства ім. академіка О. М. Крилова, спортивного комбінату 

“Зоря”, про роботу профспілкового комітету. 

 

Машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР 

Машиностроительный завод им. 60-летия СССР 

Ф. Р-5843, 515 од. зб., 1969–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод “Фрегат” розпочав діяльність у березні 1969 р., підпорядковувався Міністерс-
тву суднобудівної промисловості СРСР. У січні 1983 р. завод був перейменований у 

Машинобудівний завод ім. 60-річчя СРСР на підставі наказу Міністра суднобудівної 
промисловості СРСР від 18 січня 1983 р. № 12. 

Займався випуском гідрофікованих виробів судового машинобудування, товарів 

народного споживання.  

 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; накази директо-

ра заводу з основної діяльності; протоколи засідань координаційної технічної 
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групи, технічної ради, виробничих нарад; плани з праці; звіти про впрова-
дження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, з техніки безпеки; ста-
тистичні звіти; документи про роботу з кадрами, про роботу групи народного 

контролю; штатні розписи; кошториси витрат; документи про роботу профспі-
лкового комітету. 

РЕМОНТН І  П І ДП РИЄМСТВА  

Миколаївський державний авторемонтний завод “Комсомолець”  

Николаевский государственный авторемонтный завод “Комсомолец”  

Ф. Р-1301, 3 од. зб., 1933–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1933–1934 рр. Підпоряд-

ковувався Миколаївському міському відділу комунального господарства. 
Займався обслуговуванням будівельних організацій щодо деревообробних і метало-

обробних робіт. 
 

Накази директора; листування з підприємствами про постачання матеріа-
лів; списки особового складу; відомості на видачу заробітної плати; заявки на 
виконання замовлень. 

 

Чорноморський судномеханічний завод  

Черноморский судомеханический завод  

Ф. Р-3170, 687 од. зб., 1940–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод відновив свою діяльність після визволення м. Миколаїв від нацистських оку-

пантів у березні 1944 р., підпорядковувався Чорноморському Басейновому Управ-

лінню Днопоглиблювальних робіт тресту “Чорномортехфлот” Головного спеціалізо-

ваного гідробудівництва Народного комісаріату по будівництву, з 1946 р. підпоряд-

ковувався тресту “Чорномортехфлот” Головного спеціалізованого гідробудівництва 
Міністерства транспортного будівництва СРСР, з 1959 р. підпорядковувався тресту 

“Чорноморгідробуд”. У 1962 р. перейменований у Миколаївський ремонтно-

механічний завод, з 1966 р. підпорядковувався Міністерству транспортного будівни-

цтва СРСР. У 1981 р. перейменований у Чорноморський судномеханічний завод  

на підставі наказу Міністерства транспортного будівництва від 16 жовтня 1981 р. 

№ 93-ОР. 

Завод виконував капітальні, середні і поточні ремонти суден, виготовляв запасні 
деталі, займався будівництвом нових суден та ін. 

 

Положення про завод; накази директора з адміністративно-господарських 

питань та з основної діяльності; промислово-фінансові плани і звіти; річні 
плани і звіти; техпромфінплани; звіти з техніки безпеки, про роботу з кадра-
ми, статистичні звіти; протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради; 

документи про роботу профспілкового комітету. 
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Миколаївський дослідно-експериментальний завод “Гідрореммаш”  

Николаевский опытно-экспериментальный завод “Гидрореммаш”  

Ф. Р-3148, 375 од. зб., 1953–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Центральні ремонтно-механічні майстерні засновані у лютому 1953 р. на підставі 
наказу Міністерства будівництва підприємств машинобудування від 4 лютого 

1952 р. № 65, підпорядковувались тресту “Гідромеханізації”. У 1957 р. перейменова-
ні у Миколаївський ремонтно-механічний завод на підставі наказу Міністерства бу-

дівництва УРСР від 15 червня 1957 р., підпорядковувався тресту “Укрекскавації”. У 

1965 р. перейменований у Миколаївський ремонтно-механічний завод “Гідрорем-

маш” на підставі наказу Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт 
УРСР від 28 вересня 1965 р. № 367. У 1974 р. перейменований у Миколаївський дос-
лідно-експериментальний завод “Гідрореммаш”, підпорядковувався тресту “Укр-

гідроспецфундаментбуд”. 

Займався капітальним ремонтом автокранів, тракторів, двигунів та ін. 

 

Накази тресту “Гідромеханізації”, “Укрекскавації”, “Укргідроспецфунда-
ментбуд”; накази директора з основної діяльності; промислово-фінансові пла-
ни; протоколи засідань технічної ради з раціоналізаторських пропозицій; звіти 

з фінансово-господарської діяльності та виконання плану з праці, про роботу  

з кадрами; штатні розписи; документи про стан технічної безпеки, про роботу 

профспілкового комітету. 

 

Миколаївський завод сільськогосподарського машинобудування 

Николаевский завод сельскохозяйственного машиностроения  

Ф. Р-3194, 412 од. зб., 1956–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод заснований в 1957 р. на підставі наказу Головного управління ремонтних під-

приємств Міністерства сільського господарства УРСР від 5 січня 1957 р. № 9 як Ми-

колаївський авторемонтний завод, підпорядковувався Головному управлінню ремо-

нтних підприємств. З 1958 р. перейменований у Жовтневий авторемонтний завод, 

підпорядковувався Головному управлінню “Машметхімпром” при Херсонському 

Раднаргоспі. З 1961 р. перейменований у Жовтневий машинобудівний завод, підпо-

рядковувався Українському ремонтному тресту Українського об’єднання 

“Укрсільгосптехніка”. У 1963 р. перейменований у Жовтневий ремонтний завод. У 

1974 р. перейменований у Миколаївський завод сільськогосподарського машинобу-

дування “Миколаївсільмаш”, підпорядковувався Всесоюзному об’єднанню по ство-

ренню та виробництву машин для тваринницьких комплексів і ферм великої рогатої 
худоби та овець “Союзживмаш”. 

Завод спеціалізувався на виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки.  

 

Накази та розпорядження Укрремтресту Українського об’єднання “Укр-

сільгосптехніка”, Всесоюзного промислового об’єднання по створенню і ви-

робництву машин для тваринницьких комплексів та ферм “Союзживмаш”; 

накази директора з основної діяльності; документи про введення в експлуата-
цію заводу; протоколи виробничих і технічних нарад, звітно-виборних проф-

спілкових конференцій; техпромфінплани; плани з виробництва продукції; 
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фінансово-господарські плани і звіти заводу; штатні розписи; документи про 

соціалістичне змагання, про роботу профспілкового комітету. 

 

Первомайський авторемонтний завод 

Первомайский авторемонтный завод 

Ф. Р-5804, 129 од. зб., 1968–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Заснований у 1968 р. на базі авторемонтних майстерень. Підпорядковувався Київсь-

кому тресту авторемонтних підприємств Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР. З 1970 р. – тресту “Укршинремонт” Головного управління промислових підп-

риємств Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР, з 
1973 р. – першому Київському об’єднанню “Авторемонт”. 

Займався виготовленням нових і реставрацією старих запасних частин, капремонтом 

двигунів до вантажних автомобілів ГАЗ-51. 

Перше надходження документів – 1988 р. 

 

Накази директора, фінансові плани, плани з праці, по ремонту автомобілів, 

техпромфінплани. Звіти про виробничо-фінансову діяльність, надходження і 
впровадження раціоналізаторських пропозицій, охорону праці і техніку безпе-
ки, наукову організацію праці, роботу з кадрами. Штатні розписи і кошториси 

видатків (1972–1977). Документи про соціалістичне змагання. Колективні до-

говори, документи завкому. 

 

Снігурівський ремонтно-механічний завод  

Снигиревский ремонтно-механический завод  

Ф. Р-3643, 63 од. зб., 1956–1966 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Завод заснований у січні 1956 р. на підставі наказу управління “Укрводбуд” від 

21 грудня 1955 р. Підпорядковувався Головному управлінню водного господарства 

при Раді Міністрів УРСР. 

 

Накази Головного управління водного господарства, протоколи засідань 

кваліфікаційної комісії, виробничо-фінансові плани і звіти, плани з праці, ста-
тистичні звіти, штатні розписи. 

 

Кам’яномостівський завод сільськогосподарських машин 

Каменномостовской завод сельскохозяйственных машин  

Ф. Р-4349, 415 од. зб., 1958–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Ремонтний завод заснований у червні 1958 р. на базі машинотракторних майстерень 

на підставі наказу Міністерства сільського господарства. Підпорядковувався Радна-
ргоспу Херсонського економічного адміністративного району. У жовтні 1960 р. ре-
монтний завод на підставі Постанови Раднаргоспу Херсонського економічного адмі-
ністративного району було перейменовано у Кам’яномостівський машинобудівний 

завод Управління машинобудівної промисловості Раднаргоспу Херсонського еконо-

мічного адміністративного району. З січня 1963 р. підпорядковувався Управлінню 
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автотранспортного та сільськогосподарського машинобудування УРСР Раднаргоспу 

Чорноморського економічного адміністративного району. З січня 1967 р., в зв’язку з 
ліквідацією Чорноморського економічного адміністративного району, завод перей-

шов у підпорядкування Управління “Головмаштехкультур” Міністерства тракторно-

го і сільськогосподарського машинобудування УРСР. З вересня 1969 р. завод перей-

меновано в Кам’яномостівський завод дощових машин. У 1981 р. перейменований у 

Кам’яномостівський завод сільськогосподарських машин, підпорядковувався Мініс-
терству тракторного і сільськогосподарського машинобудування УРСР. 

Завод займався ремонтом та виготовленням сільськогосподарських машин, навісних 

насосних станцій і запчастин до них. 

 

Постанови і накази Раднаргоспу Чорноморського економічного адмініст-
ративного району, Головного управління ремонтних підприємств Міністерст-
ва сільського господарства УРСР, Міністерства тракторного і сільськогоспо-

дарського машинобудування УРСР; накази директора з адміністративно-

господарських питань і особового складу; техпромфінплани; плани з праці; 
плани та звіти випуску продукції; звіти про надходження та впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про впровадження нової техніки, 

про підготовку та перепідготовку кадрів; баланси з основної діяльності; фі-
нансові і статистичні звіти; кошториси витрат; штатні розписи; акти перевірок 

роботи заводу, документи про роботу профспілки. 

МАШИНОБУД І ВН І ,  МЕХАН І ЧН І ,   

І Н С Т РУМЕНТАЛЬН І  П І ДП РИЄМСТВА ,   

П І ДП РИЄМСТВА  ЕЛЕКТ РОННО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І ,   

ЧОРНО Ї  ТА  КОЛЬОРОВО Ї  МЕТАЛУР Г І Ї  

Миколаївський механічний чавуноливарний завод “Селянінтерн”   

Николаевский механический чугунолитейный завод “Крестинтерн”  

Ф. Р-574, 503 од. зб., 1921–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1921–1932 років. Підпоряд-

ковувався Миколаївському тресту металообробної промисловості “Микметалтрест”. 

Займався виготовленням обозів, гужових повозок, алюмінієвих куточків та ін. 

 

Циркуляри і розпорядження; накази з особового складу, Військового Комі-
саріату 15 Сиваської дивізії про призов у Червону Армію; інструкції; статут; 
листування з відділами Миколаївського металотресту про складання промфін-

плану, Миколаївським держбанком про видачу заробітної плати; з відділом 

праці “Укрмето” і організаціями міста про виконання замовлень; акти про 

прийом замовлень; протоколи засідань виробничої комісії, робітничо-

селянської комісії, виробничих і технічних нарад; книга реєстрації нещасних 

випадків; п’ятирічний план розвитку Миколаївських підприємств металообро-

бної промисловості; статистичні звіти; списки та робочі картки робітників і 
службовців; штатний розпис; відомості по заробітній платі; кошториси витрат. 
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Миколаївський завод “Дормашина” ім. 50-річчя Великого Жовтня  

Николаевский завод “Дормашина” им. 50-летия Великого Октября  

Ф. Р-3771, 1612 од. зб., 1931–1941, 1944–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Механічно-ливарний завод заснований в кінці ХІХ ст. братами Донськими. У 1920 р. 

завод був націоналізований і підпорядковувався Миколаївській губернській раді 
народного господарства. У 1922 р. перейменований у Миколаївський завод “Плуг і 
молот”, підпорядковувався Українському тресту “Укрсільмаш”. У 1934 р. перейме-
нований у Миколаївський завод “Дормашина”, підпорядковувався Народному комі-
саріату середнього машинобудування СРСР. Під час Другої світової війни завод був 

евакуйований у місто Юго-Камськ Молотовської (тепер Пермської) області, з 
1941 р. підпорядковувався Народному комісаріату мінометного озброєння СРСР. У 

1944 р. відновив свою діяльність у м. Миколаїв. Підпорядковувався з 1946 р. – Міні-
стерству будівельного і дорожнього машинобудування СРСР, з 1953 р. – Міністерст-
ву транспортного і важкого машинобудування СРСР, з 1954 р. – Міністерству буді-
вельного і дорожнього машинобудування СРСР, з липня 1957 р. – Херсонському 

раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству бу-

дівельного, дорожнього і комунального машинобудування СРСР та Головному 

управлінню дорожнього машинобудування “Головдормаш”. У 1967 р. перейменова-
ний у Миколаївський завод “Дормашина” ім. 50-річчя Великого Жовтня на підставі 
наказу Міністра будівного, дорожнього і комунального машинобудування СРСР від 

31 жовтня 1967 р. № 334, підпорядковувався Міністерству будівельного, дорожнього і 
комунального машинобудування СРСР, з серпня 1989 р. – Міністерству важкого ма-
шинобудування СРСР, з листопада 1989 р. – Міністерству транспортного машинобу-

дування СРСР. 

Займався виготовленням шляхових машин. 

 

Постанови і розпорядження Херсонського раднаргоспу; накази Народного 

комісаріату мінометного озброєння СРСР, Міністерства будівельного і дорож-

нього машинобудування СРСР, Головного управління дорожнього машинобу-

дування “Головдормаш”, Міністерства транспортного і важкого машинобуду-

вання СРСР, Міністерства будівельного, дорожнього і комунального машино-

будування СРСР; накази директора з адміністративно-господарських питань; 

листування з Народним комісаріатом мінометного озброєння СРСР, Херсон-

ським раднаргоспом, Чорноморським раднаргоспом; протоколи технічних на-
рад; промфінплани; плани з праці, з виробництва продукції, підготовки і під-

вищення кваліфікації, організаційно-технічних заходів, фінансові плани, ком-

плексні плани економічного і соціального розвитку колективу; звіти з основ-

ної та фінансово-господарської діяльності, статистичні звіти; штатні розписи; 

рахунки витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський завод “Електротехнік”  

Николаевский завод “Электротехник”  

Ф. Р-4688, 339 од. зб., 1944–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївські вагоремонтні майстерні відновили свою діяльність у квітні 1944 р. на 

підставі наказу Миколаївського обласного відділу місцевої промисловості від 1 квіт-
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ня 1944 р. № 4. Підпорядковувались обласному відділу місцевої промисловості і 
Народному комісаріату місцевої промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністерству міс-
цевої промисловості УРСР. У 1949 р. перейменовані у Миколаївський вагоремонт-
ний завод на підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 21 травня 1949 р. 

№ 228. Підпорядковувався відділу місцевої промисловості Миколаївського облви-

конкому, з 1953 р. – управлінню місцевої і паливної промисловості Миколаївського 

облвиконкому, з 1961 р. – Миколаївському обласному управлінню місцевої промис-
ловості, з 1963 р. – тресту промисловості товарів культурно-побутового призначен-

ня і господарського вжитку Чорноморського раднаргоспу. У 1965 р. перейменова-
ний у Миколаївський електроремонтний механічний завод на підставі постанови 

Чорноморського раднаргоспу від 15 березня 1965 р. № 116 і наказу Чорноморського 

ремонтного тресту від 30 березня 1965 р. № 48. Підпорядковувався Чорноморському 

ремонтному тресту Чорноморського раднаргоспу, з 1966 р. – Республіканському 

об’єднанню “Укрхарчкомплектремонт” Міністерства харчової промисловості УРСР. 

У 1971 р. перейменований у Миколаївський завод “Електротехнік”. Підпорядковува-
вся Миколаївському обласному управлінню місцевої промисловості, з 1974 р. – Мі-
ністерству електротехнічної промисловості СРСР, з 1975 р. – виробничому об’єд-

нанню “Кривбаселектроремонт” Міністерства електротехнічної промисловості 
СРСР. 

Займався ремонтом вагових приборів для торгової мережі, колгоспів і радгоспів, 

виготовленням світильників, вентиляторів, пиломатеріалів, металічних корзин, алю-

мінієвих бочок, електродвигунів АВ-04. 

 

Накази Чорноморського ремонтного тресту, Міністерства харчової проми-

словості УРСР, виробничого об’єднання “Кривбаселектроремонт”; накази ди-

ректора з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань; лис-
тування з Чорноморським ремонтним трестом, з Республіканським об’єднан-

ням “Укрхарчкомплектремонт”, з Міністерством місцевої промисловості 
УРСР, з Миколаївським обласним управлінням місцевої промисловості, з Все-
союзним об’єднанням “Союзелектроремонт”, виробничим об’єднанням 

“Кривбаселектроремонт”; протоколи виробничих нарад; протоколи засідань 

постійно діючої комісії з якості продукції; техпромфінплани; техніко-

економічні показники заводу; фінансові плани; п’ятирічний план розвитку; 

статистичні звіти про чисельність робітників апарату управління та складу 

спеціалістів, які мають вищу та середньотехнічну освіту; звіти про роботу з 
кадрами, фінансові і статистичні звіти; звіти про виконання планів, про по-

страждалих при нещасних випадках на виробництві; кошториси витрат; штат-
ні розписи; документи по науковій організації праці, документи Всесоюзного 

товариства винахідників і раціоналізаторів, документи про роботу профспіл-

кового комітету. 

 

Миколаївський завод конвеєрних машин “Конвеєрмаш” 

Николаевский завод конвейерных машин “Конвейермаш” 

Ф. Р-2901, 950 од. зб., 1945–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський чавуноливарний завод заснований в 1931 р. на базі ливарних майсте-
рень. Під час нацистської окупації завод був зруйнований. Відновив свою діяльність 
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в 1944 р. на підставі наказу Народного комісаріату чорної металургії СРСР від 

31 травня 1944 р. Підпорядковувався Народному комісаріату чорної металургії 
СРСР, з 1946 р. – Міністерству чорної металургії СРСР. У 1953 р. перейменований у 

Миколаївський державний союзний чавуноливарний завод. З 1957 р. підпорядкова-
ний Головному управлінню машинобудівних заводів Херсонського раднаргоспу. 

У 1961 р. перейменований у Миколаївський машинобудівний завод підйомно-

транспортного устаткування. З 1963 р. підпорядкований Чорноморському раднаргос-
пу, з 1965 р. – Міністерству важкого, енергетичного і транспортного машинобуду-

вання СРСР. У 1988 р. перейменований у Миколаївський завод поліграфічних ма-
шин “Поліграфмаш” на підставі наказу Міністерства важкого, енергетичного і тран-

спортного машинобудування СРСР від 1 серпня 1988 р. № 382. У 1991 р. створено 

Миколаївське виробниче об’єднання “Миколаївполіграфмаш” на підставі наказу 

Міністерства важкого машинобудування СРСР від 13 лютого 1991 р. № 53. 

У 1991 р. створено Концерн поліграфічного машинобудування на підставі наказу 

Міністерства важкого машинобудування СРСР від 18 лютого 1991 р. № 59 та Поста-
нови Кабінету Міністрів СРСР від 7 травня 1991 р. № 231. У 1991 р. перейменова-
ний у Миколаївський завод конвеєрних машин “Конвеєрмаш” на підставі наказу 

Державного Комітету України з оборонної промисловості та машинобудування від 

25 грудня 1991 р. № 114, підпорядковувався Державному Комітету України з обо-

ронної промисловості та машинобудування. 

Займався випуском доменного та коксохімічного устаткування, чавунного лиття, 

стаціонарних стрічкових конвеєрів. 

 

Накази Народного комісаріату чорної металургії СРСР, Міністерства чор-

ної металургії СРСР; накази директора заводу; положення, статут заводу; лис-
тування з Міністерством чорної металургії СРСР, Міністерством важкого, 

енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, з Головним управ-

лінням машинобудівних заводів, з Миколаївським облвиконкомом, з Херсон-

ським раднаргоспом та науково-дослідницьким інститутом про поліпшення 

технічного процесу, з держпланом СРСР та Укрнаргоспом про організацію 

планування, з імпортно-оперативною конторою про імпортне устаткування; 

план відбудови заводу, виробничі плани, промфінплани, плани з праці, плани 

собівартості продукції, плани з фінансування капітального будівництва; звіти 

про основну, виробничу та фінансово-господарську діяльність, про виконання 

планів з праці, про роботу гарячих цехів, про підвищення кваліфікації робітни-

ків, про чисельність спеціалістів з вищою та середньою освітою, про капітальне 
будівництво, з охорони праці і техніки безпеки, статистичні звіти; документи 

з техніки безпеки, про роботу з винахідництва та раціоналізації; протоколи 

технічних та виробничих нарад, комісії з норм виробітку і розцінок; коштори-

си витрат; штатні розписи; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський завод інструменту і оснащення  

Николаевский завод инструмента и оснастки  

Ф. Р-3169, 376 од. зб., 1944–1965 рр. Описи. Рос. мова. 

Ремонтно-механічні майстерні відновили свою діяльність після визволення м. Мико-

лаєва від нацистських окупантів у березні 1944 р. Підпорядковувались Миколаїв-
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ському обласному млиновому тресту Наркомату харчової промисловості УРСР. 

У 1945 р. на базі майстерень заснували Миколаївський завод млинового обладнання 

“Млинмаш”, підпорядковувався Головному управлінню борошномельної промисло-

вості “Укрголовборошномел” Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1953 р. – 

тресту “Укрпродмашдеталь” Міністерства промисловості продовольчих товарів 

УРСР, з 1957 р. – управлінню “Машметхімпром” Херсонського раднаргоспу. У 

1964 р. перейменований у Миколаївський завод інструменту і оснащення, підпорядко-

вувався управлінню станкобудівної промисловості Чорноморського раднаргоспу. 

Займався виготовленням млино-елеваторного обладнання, ріжучих інструментів, 

технологічного оснащення та ін. 

 

Положення про ремонтно-механічні майстерні; накази Головного управ-

ління борошномельної промисловості УРСР, Міністерства харчової промисло-

вості УРСР, Херсонського раднаргоспу; листування з Всесоюзним науково-

дослідним та експериментально-конструкторським інститутом; положення 

про нагородження передовиків виробництва; коротка характеристика заводу; 

протоколи нарад по забезпеченню виконання державного плану, з якості виро-

бництва, засідань технічної ради; документи про роботу з винахідництва та 
раціоналізації, з випробувань пересувного млина; про соціалістичне змагання; 

промфінплани; плани з виробництва, річні плани з праці; звіти про виконання 

плану та норм витрат матеріалів, про розвиток і впровадження нової техніки, 

винаходів та раціоналізаторських пропозицій, про застосування пластичних 

мас, про постраждалих від нещасних випадків, річні фінансові звіти; штатні 
розписи; кошторис витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївське виробниче об’єднання  

з випуску мастильного обладнання  

Николаевское производственное объединение  
по выпуску смазочного оборудования  

Ф. Р-1193, 2092 од. зб., 1928–1941, 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснований у 1902 р. братами Матвєєвими як завод по ремонту сільськогосподарсь-

ких машин. У 1921 р. завод був націоналізований і підпорядковувався губернській 

раді народного господарства. У 1924 р. дістав найменування Миколаївський держав-

ний завод “Незаможник”, підпорядковувався Миколаївському тресту металооброб-

ної промисловості, з 1930 р. – Державному республіканському об’єднанню металоо-

бробної промисловості “Укрмето”, з 1932 р. – Народному комісаріату комунального 

господарства УРСР, з 1935 р. – Народному комісаріату місцевої промисловості 
УРСР. У 1938 р. перейменований у Миколаївський завод ім. 21-х роковин Жовтня, 

підпорядковувався Миколаївському обласному управлінню місцевої промисловості. 
Припиняв роботу в період нацистської окупації міста, відновив у 1944 р. У 1950 р. 

перейменований у машинобудівний завод ім. 21-х роковин Жовтня, підпорядковува-
вся Українському тресту машинобудівної промисловості “Укрмашпром”, з 1957 р. – 

Херсонському раднаргоспу. У 1961 р. перейменований у Миколаївський завод гід-

роапаратури, з 1963 р. підпорядковувався Чорноморському раднаргоспу, з 1966 р. – 

Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР і Головно-

му управлінню по виробництву гідроапаратури. У1973 р. перейменований у Мико-
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лаївський дослідний завод мастильних систем. У 1976 р. – у Миколаївське виробни-

че об’єднання з випуску мастильного обладнання, підпорядковувався Міністерству 

верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР і Всесоюзному промис-
ловому об’єднанню по виробництву гідроприводів та гідроавтоматики. 

Займався виготовленням запасних частин до сільськогосподарських машин, проти-

пожежного обладнання та ін. 

 

Циркуляри, постанови Миколаївського тресту металообробної промисло-

вості, Державного республіканського об’єднання металообробної промисло-

вості, обласного управління місцевої промисловості, Народного комісаріату 

місцевої промисловості УРСР, Херсонського раднаргоспу, Чорноморського 

раднаргоспу; накази Міністерства верстатобудівної і інструментальної проми-

словості СРСР, Головного управління по виробництву гідроапаратури; накази 

генерального директора об’єднання з адміністративно-господарської та основ-

ної діяльності, виробничих питань; листування з Головним управлінням по 

виробництву гідроапаратури, з Всесоюзним промисловим об’єднанням по ви-

робництву гідроприводів та гідроавтоматики, Чорноморським раднаргоспом; 

акт про збитки, які були заподіяні заводу нацистськими окупантами; докумен-

ти про соціалістичне змагання; протоколи технічних нарад; промфінплани; 

виробничі плани, план організаційно-технічних заходів, тематичні плани нау-

ково-дослідницьких, науково-конструкторських та проектно-технологічних 

робіт; звіти з виробничо-фінансової та основної діяльності, з капітального бу-

дівництва, з кадрів, з виконання плану; статистичні звіти; штатні розписи; ко-

шторис витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський металокомбінат  

Миколаївського товариства “Друзі дітей” 

Николаевский металлокомбинат  

Николаевского общества “Друзья детей” 

Ф. Р-1332, 18 од. зб., 1930–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Підпорядковувався Миколаївському товариству “Друзі дітей”.  

 

Накази директора комбінату з особового складу (1930–1935). Промфінп-

лан (1934). Листування з товариством “Друзі дітей” про працевлаштування 

підлітків. Штатний розпис і кошторис видатків. 

 

Миколаївський завод металоконструкцій  

Николаевский завод металлоконструкций  

Ф. Р-4108, 554 од. зб., 1945-2001 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївські майстерні металоконструкцій засновані у серпні 1945 р., підпорядко-

вувались Особливій будівельно-монтажній частині № 104, з серпня 1946 р. – Голов-

ному управлінню по виготовленню і монтажу металоконструкцій “Військмор-
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стальмонтаж – 2”. У квітні 1948 р. перейменовані у Миколаївський завод металокон-

струкцій на підставі наказу тресту “Військстальмонтаж” від 15 квітня 1948 р. № 450, 

з липня 1957 р. підпорядковувався Головному управлінню по монтажу металоконст-
рукцій і збірного залізобетону “Укрголовстальконструкція”, з травня 1968 р. – Міні-
стерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. 

Займався виготовленням зварних металоконструкцій для суднобудівних заводів і 
заводів сільськогосподарського машинобудування. 

 

Накази Міністерства військових і військово-морських підприємств, Голов-

ного управління по виготовленню і монтажу металоконструкцій, Міністерства 
монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР; статут заводу; накази дире-
ктора з адміністративно-господарських питань та особового складу; листуван-

ня з Головним управлінням по монтажу металоконструкцій і збірного залізо-

бетону “Укрголовстальконструкція”; протоколи виробничих і технічних на-
рад; техпромфінплани; фінансові плани, плани з праці, з виробництва продук-

ції; плани економічного і соціального розвитку заводу; звіт про фінансово-

господарську діяльність, про промислово-технічну діяльність, про виконання 

плану соціального розвитку заводу, по кадрах, статистичні звіти; документи 

про впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій; штатні роз-
писи; кошториси витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський санітарно-технічний завод  

Николаевский санитарно-технический завод  

Ф. Р-2144, 1 од. зб., 1940 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1940 року. Підпорядко-

вувався Миколаївському обласному будівельному тресту.  

 

Накази з особового складу.  

 

Миколаївський трансформаторний завод ім. Ленінського комсомолу 

Николаевский трансформаторный завод им. Ленинского комсомола  

Ф. Р-5392, 1659 од. зб., 1958–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський завод магнітних підсилювачів, трансформаторів і дроселів заснова-
ний в лютому 1959 р. на підставі Постанови Херсонського раднаргоспу. У 1960 р. 

перейменований у Миколаївський завод трансформаторів і дроселів на підставі Роз-
порядження Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1960 р. № 605-083СС та Херсонсько-

го раднаргоспу від 5 листопада 1960 р. № 754, підпорядковувався Херсонському 

раднаргоспу. У 1962 р. перейменований у “Підприємство а/с 66” на підставі Поста-
нови Херсонського раднаргоспу від 3 квітня 1962 р. № 031. У 1966 р. перейменова-
ний у Миколаївський трансформаторний завод на підставі Постанови Ради Мініст-
рів СРСР від 12 лютого 1966 р. № 24 СС, підпорядковувався П’ятому Головному 

управлінню Міністерства електронної промисловості СРСР. У червні 1972 р. перей-

менований у Миколаївський трансформаторний завод ім. Ленінського комсомолу, 

підпорядковувався Міністерству електронної промисловості СРСР. 
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Займався виготовленням та випробуванням виробів електронної промисловості 
(трансформаторів, дроселів та ін.). 

 

Накази Державного комітету Ради Міністрів СРСР, П’ятого Головного 

управління Міністерства електронної промисловості СРСР, Міністерства еле-
ктронної промисловості СРСР; накази директора з адміністративно-госпо-

дарських питань та основної діяльності; листування з партійними і радянськи-

ми органами, Херсонським раднаргоспом, Чорноморським раднаргоспом з 
адміністративно-господарських питань; протоколи технічних та оперативних 

нарад, випробувань стабілізаторів; документи про присвоєння звання “Удар-

ник комуністичної праці”, “Спеціаліст вищої кваліфікації”, “Заслужений май-

стер заводу”; виробничі плани, плани з праці, з технічної безпеки, організацій-

но-технічних заходів; звіти з виконання планів з праці, з капітального будів-

ництва, з основної діяльності, з розвитку та впровадження нової техніки,  

про роботу з кадрами, про нещасні випадки, статистичні звіти; документи про 

впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, про роботу за-
водської ради науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки та 
зв’язку; штатні розписи; кошториси витрат; документи про роботу профспіл-

кового комітету. 

 

Миколаївський дослідний завод технологічної оснастки 

Николаевский опытный завод технологической оснастки 

Ф. Р-3128, 609 од. зб., 1945–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський мотороремонтний завод відновив свою діяльність після вигнання з 
території Миколаївської області нацистських окупантів у 1944 р., підпорядковувався 

Українському республіканському тресту ремонтних заводів Народного комісаріату 

землеробства УРСР. У 1946 р. перейменований у Миколаївський ремонтно-

інструментальний завод на підставі наказу Українського республіканського тресту 

ремонтних заводів Народного комісаріату землеробства УРСР від 24 вересня 1946 р. 

№ 286. У 1949 р. перейменований у Миколаївський інструментальний завод згідно з 
Постановою Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1949 р. № 3539, підпорядковувався 

Головному Управлінню ремонтних підприємств Міністерства сільського госпо-

дарства і заготівель СРСР, з 1954 р. – Головному Управлінню ремонтних підпри-

ємств Міністерства сільського господарства УРСР, з 1958 р. – Херсонському раднар-

госпу, з 1963 р. – Чорноморському раднаргоспу. У вересні 1963 р. перейменований у 

Миколаївський завод слюсарно-монтажного інструменту згідно з розпорядженням 

Чорноморського раднаргоспу від 3 вересня № 717, з 1966 р. підпорядковувався Мі-
ністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. У 1978 р. 

перейменований у Миколаївський дослідний завод технологічної оснастки на підс-
таві наказу Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР 

від 12 травня 1978 р. № 190. 

Займався виготовленням наборів інструментів для сільськогосподарської техніки та 
автомашин.  

 

Накази Українського республіканського тресту ремонтних заводів, Мініс-
терства землеробства УРСР, Міністерства верстатобудівної та інструменталь-
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ної промисловості СРСР; накази директора з адміністративно-господарських 

питань; листування з Міністерством верстатобудівної та інструментальної 
промисловості СРСР; протоколи засідань технічної ради; техпромфінплани; 

плани підвищення ефективності виробництва; річні фінансові плани та звіти; 

плани та звіти з наукової організації праці; звіти по кадрах, з виробничо-

господарської діяльності, статистичні звіти; документи про впровадження ви-

находів та раціоналізаторських пропозицій; штатні розписи; кошториси ви-

трат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Відкрите акціонерне товариство  

“Миколаївський комбінат силікатних виробів” 

Открытое акционерное общество  

“Николаевский комбинат силикатных изделий” 

Ф. Р-5989, 173 од. зб., 1974–2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Дирекція заводу силікатних стінових матеріалів була створена в селищі Матвіївка 

Миколаївської області з метою організації роботи і початком будівництва заводу в 

1969 р. згідно з наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 

від 21 січня № 15. Матвіївський завод силікатних стінових матеріалів розпочав свою 

діяльність 29 червня 1974 р., підпорядковувався Миколаївському виробничому об’є-
днанню будівельних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів 

УРСР. З 1 січня 1984 р., в зв’язку з приєднанням Миколаївського виробничого об’є-
днання будівельних матеріалів до заводу, його було перейменовано у Миколаївсь-

кий комбінат силікатних виробів. З 26 листопада 1994 р. комбінат був включений у 

перелік обов’язкової приватизації, тому на підставі рішення Регіонального відділу 

фонду державного майна було створено Відкрите акціонерне товариство “Миколаїв-

ський комбінат силікатних виробів”. 

Займався виробництвом будівельних матеріалів, товарів народного споживання, 

ремонтом електродвигунів та електрообладнання. 

 

Накази директора з основної діяльності; протоколи виробничих нарад,  

загальнозаводської конференції, технічної ради; техпромфінплани; плани з 
виробництва продукції, з праці; фінансові плани та звіти; статистичні звіти; 

звіти з фінансово-господарської діяльності, про роботу з кадрами; документи 

про соціалістичне змагання; документи про роботу групи народного контро-

лю, наукової організації праці; штатні розписи; кошториси витрат; документи 

про роботу профспілкового комітету. 

 

Інструментальний завод “Червоний технік”, м. Вознесенськ  

Инструментальный завод “Красный техник”, г. Вознесенск 

Ф. Р-3618, 89 од. зб., 1957–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод відновив свою діяльність у 1944 р. Підпорядковувався Миколаївському облас-
ному управлінню місцевої промисловості, з 1963 р. – управлінню верстатоінструмен-

тальної промисловості Чорноморського раднаргоспу, з 1966 р. – Миколаївському 

обласному управлінню місцевої промисловості, з 1980 р. – Всесоюзному видавничо-
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му об’єднанню “Союзкузмаш” Міністерства верстатобудівної та інструментальної 
промисловості СРСР. 

Займався випуском плоскогубців, молотків та інших дрібних інструментів, товарів 

народного споживання. 

 

Накази Миколаївського управління місцевої промисловості; накази дирек-

тора з основної діяльності і з особового складу; техпромфінплани; план з ви-

робництва продукції; плани і звіти з праці; звіти з фінансово-господарської 
діяльності, статистичні звіти, річні звіти; кошториси витрат; штатні розписи; 

документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Ольшанський цементний завод ім. ХХV з’їзду КПРС 

Ольшанский цементный завод им. ХХV съезда КПСС 

Ф. Р-5672, 361 од. зб., 1959–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Дирекція Григорівського цементного заводу заснована у 1959 р. Підпорядковува-
лась Управлінню промбудматеріалів Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – Чорно-

морському раднаргоспу, з 1966 р. – управлінню “Укрголовцемент” Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР. У липні 1968 р. перейменована в Оль-

шанський цементний завод. У 1976 р. перейменований в Ольшанський цементний 

завод ім. XXV з’їзду КПРС. 

Займався виготовленням портландцементу та шлакопортландцементу. 

 

Постанови Херсонської Ради народного господарства; накази Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР; розпорядження та накази дирек-

тора з адміністративно-господарських питань; листування з Міністерством 

промисловості будівельних матеріалів УРСР; протоколи засідань технічної 
наради; техпромфінплани; плани з виробництва продукції, з праці; фінансові 
плани та звіти; звіти про виробничу та фінансово-господарську діяльність, про 

постраждалих від нещасних випадків, статистичні звіти; документи про робо-

ту товариства винахідників та раціоналізаторів, науково-технічного товариства; 
аналіз та економічні показники господарської діяльності заводу; документи 

про роботу з кадрами; штатні розписи; кошториси витрат; документи про  

роботу профспілкового комітету. 

 

Первомайський машинобудівний завод ім. 25 Жовтня 

Первомайский машиностроительный завод им. 25 Октября 

Ф. Р-4069, 932 од. зб., 1931–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Чавуноливарний і механічний завод Ф.Ф. Гейне заснований в 1875 р. У 1920 р. завод 

був націоналізований і дістав найменування Первомайський машинобудівний завод 

ім. 25 Жовтня, підпорядковувався Всесоюзному державному тресту “Союздизель” 

Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1937 р. – Головному управлінню дизеле-
будівної промисловості “Головдизель” Наркомату машинобудування СРСР. Під час 
Другої світової війни завод був евакуйований в місто Балаково Саратовської облас-
ті, де функціонував як самостійна одиниця. Після визволення міста Первомайська 
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від окупації в квітні 1944 р. завод був реевакуйований. У 1944 р. перейменований у 

Первомайський дизелебудівний завод ім. 25 Жовтня, підпорядковувався Головному 

управлінню локомобільного і дизельного машинобудування “Головлокомо-

більдизель” Народного комісаріату важкого машинобудування СРСР, з 1946 р. – 

Міністерству важкого машинобудування СРСР. У 1950 р. перейменований у Перво-

майський машинобудівний завод ім. 25 Жовтня, підпорядковувався Міністерству 

важкого машинобудування СРСР, з грудня 1955 р. – Міністерству транспортного 

машинобудування СРСР, з червня 1957 р. – Херсонському раднаргоспу, з 1963 р. – 

Чорноморському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству важкого, енергетичного і 
транспортного машинобудування СРСР, з травня 1975 р. – Міністерству важкого і 
транспортного машинобудування СРСР. 

Займався виготовленням дизелів, дизель-генераторів та запасних частин до них. 

 

Накази директора з особового складу та адміністративно-господарських 

питань; листування з Міністерством важкого, енергетичного і транспортного 

машинобудування СРСР; протоколи виробничих нарад; техпромфінплани; 

виробничі плани, перспективні комплексні плани розвитку заводу, плани за-
ходів по впровадженню передової технології, механізації та автоматизації ви-

робничих процесів, плани науково-дослідницьких та дослідно-конструкторсь-

ких робіт, плани з праці; звіти з основної діяльності, з капітального будівницт-
ва, з техніки безпеки, статистичні та фінансові звіти; документи про евакуа-
цію заводу, перевірок роботи заводу, про роботу групи народного контролю, 

про роботу товариства винахідників та раціоналізаторів, про впровадження 

наукової організації праці, про роботу з кадрами; штатні розписи; кошториси 

витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Первомайський гренажний завод ім. Комінтерну 

Первомайский гренажный завод им. Коминтерна 

Ф. Р-3829, 122 од. зб., 1961–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Первомайський гренажний завод ім. Комінтерну розпочав свою діяльність в 1961 р. 

на базі колишнього Первомайського шовківницького раднаргоспу ім. Комінтерну на 
підставі наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 31 серпня 1960 р. 

№ 864-к, підпорядковувався Міністерству сільського господарства УРСР та Микола-
ївському облшовкотресту. 

Займався шовківництвом і підсобними галузями рільництва та тваринництва.  
 

Накази Миколаївського облшовкотресту; накази директора з особового 

складу та адміністративно-господарських питань; виробничо-фінансовий 

план; річні звіти; акти перевірок якісних показників заводу; книги обліку з 
тваринництва, з основних коштів заводу; штатні розписи; кошториси витрат; 
документи про роботу профспілкового комітету. 
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Виробниче об’єднання “Ніконд” 

Производственное объединение “Никонд” 

Ф. Р-5199, 911 од. зб., 1959–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський завод металопаперових конденсаторів заснований у березні 1959 р. 

У квітні 1962 р. перейменований у “Підприємство поштової скриньки 77”, підпоряд-

ковувався Херсонському раднаргоспу, з листопада 1963 р. – Чорноморському радна-
ргоспу, з березня 1965 р. – Міністерству електронної промисловості СРСР, з серпня 

1991 р. – Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і кон-

версії України. У лютому 1966 р. перейменований у Миколаївський завод конденса-
торів. У жовтні 1984 р. перейменований у Виробниче об’єднання “Ніконд” на підс-
таві наказу Міністерства електронної промисловості СРСР від 30 жовтня 1984 р. 

№ 605. Припинило діяльність у лютому 1994 р. на підставі наказу Міністерства ма-
шинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України в зв’язку зі 
створенням відкритого акціонерного товариства “Ніконд”.  

Займався виготовленням конденсаторів різних марок. 

 

Накази Чорноморського раднаргоспу, Міністерства електронної промисло-

вості СРСР; накази директора з основної діяльності; листування з Херсонсь-

ким раднаргоспом, Чорноморським раднаргоспом, Міністерством електронної 
промисловості СРСР; протоколи засідань постійно діючої комісії з якості, тех-

нічних нарад; документи з впровадження наукової організації праці, про соці-
алістичне змагання; техпромфінплани; фінансові плани, плани з виробництва 
продукції, з праці, з впровадження нової техніки; документи та річний звіт з 
капітального будівництва заводу; звіти з фінансово-господарської діяльності, 
з винахідництва та раціоналізації, з охорони праці та техніки безпеки; штатні 
розписи; кошториси витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Відкрите акціонерне товариство “Ніконд” 

Открытое акционерное общество “Никонд” 

Ф. 6102, 22 од.зб., 1994–1997 рр. Опис. Укр,. рос. мови. 

Утворено у лютому 1994 р. відповідно до Указу Президента України від 

15.06.1993 р. “Про корпоратизацію державних підприємств” та наказу Міністерства 
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 

24.02.1994 р. 

Веде науково-дослідні, конструкторські і технологічні роботи, займається розроб-

кою та виробництвом металопаперових та плівкових конденсаторів, обчислювальної 
техніки, телевізорів, побутових приладів. 

Перше надходження документів – 2008 р. 

 

Статути ВАТ “Ніконд”, накази голови правління з основної діяльності, 
протоколи загальних зборів, засідань правління, спостережної ради, технічної 
ради, звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розписи. 
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Миколаївська контора управління Південно-рудного тресту (ПРТ) 

Николаевская контора управления Южно-рудного треста (ЮРТ) 

Ф. Р-947, 136 од. зб., 1924–1930 рр. Опис. Укр., рос., іноземні мови. 

Діяльність контори простежується за документами протягом 1924–1930 рр.  

Підпорядковувалась управлінню Південно-рудного тресту. 

 

Накази Південно-рудного тресту (1924–1925, 1928–1930), управляючого 

конторою (1926–1927, 1929–1930). Протоколи виробничих нарад, розціночно-

конфліктної комісії, загальних зборів працівників. Колективні договори, тари-

фні угоди, акти ревізій. Доповідь управляючого конторою про діяльність кон-

тори (1925–1928). Документи про перевезення іноземними пароплавами заліз-
ної руди (1925, 1927–1930). Листування з Південно-рудним трестом, Микола-
ївським торговельним портом, іноземними фірмами з питань якості руди, на-
вантаження, розвантаження та перевезення руди. План криголамної кампанії  
(1927–1928). Протокол спільного засідання російської та німецької технічної 
комісії з питань обслідування підприємств Південно-рудного тресту (1925). 

Списки працівників контори (1924–1928). 

 

Миколаївський глиноземний завод 

Николаевский глиноземный завод 

Ф. Р-5884, 449 од. зб., 1973-2002 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський глиноземний завод був створений у 1977 р. згідно з наказом Мініс-
терства кольорової металургії від 6 червня 1977 р. № 248, підпорядковувався Всесо-

юзному об’єднанню алюмінієвої промисловості “Союзалюміній” Міністерства ко-

льорової металургії СРСР. 

Займався виробництвом глинозему із бокситів. 

  

Накази Міністерства кольорової металургії СРСР; статут заводу; накази 

директора заводу з адміністративно-господарських питань; листування з Міні-
стерством кольорової металургії СРСР; план будівельно-монтажних робіт та 
капітальних вкладень; протоколи засідань технічної ради; техпромфінплани; 

фінансові плани; плани з капітального будівництва, з праці, з технічного роз-
витку заводу, з соціального розвитку колективу, з виробництва промислової 
продукції, з собівартості продукції; плани та звіти про витрати електроенергії, 
про постачання та монтаж обладнання; звіти з основної діяльності, з фінансо-

во-господарської діяльності, з капітального будівництва, з якості продукції, з 
винахідництва та раціоналізації; статистичні звіти; технічні звіти з випуску 

глинозему; документи про соціалістичне змагання; документи про роботу гру-

пи народного контролю, про роботу первинної організації Всесоюзного това-
риства винахідників та раціоналізаторів, про роботу з кадрами; штатні розпи-

си; документи про роботу профспілкового комітету. 
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ПІДПРИЄМСТВА  ХА РЧОВО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Маслоробний завод “Змичка”  

Маслобойный завод “Смычка”  

Ф. Р-576, 18 од. зб., 1924–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений 25 липня 1924 р. з ініціативи робітників та безробітних при сприянні Бір-

жі Праці, підпорядковувався Миколаївському окружному комітету по боротьбі з 
безробіттям “Миккомборбез”. 

Займався виробництвом олії та жмихів. 

 

Циркуляри правління об’єднання колективів безробітних при 

“Миккомборбезі”; листування з правлінням об’єднання колективів при 

“Миккомборбезі” про заготівлю сировини; господарські договори; протоколи 

засідань робочої комісії, загальних нарад; місячні звіти; звіти про ремонт заводу. 

 

Миколаївський пивоварний завод  

Николаевский пивоваренный завод  

Ф. Р-1388, 341 од. зб., 1925–1927, 1939–1941, 1944–1975 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Завод заснований у 1924 р., підпорядковувався Народному комісаріату харчової про-

мисловості. Припиняв роботу в період нацистської окупації міста, відновив у серпні 
1944 р. Підпорядковувався Миколаївському обласному управлінню харчової проми-

словості, з 1975 р. – Миколаївському виробничому об’єднанню пивоварної промис-
ловості “Янтар”. В травні 1975 р. завод був ліквідований на підставі наказу Микола-
ївського виробничого об’єднання пивоварної промисловості “Янтар” від 16 січня 

1975 р. № 16. 

Займався виготовленням пива.  
 

Накази Народного комісаріату харчової промисловості, Миколаївського 

обласного управління харчової промисловості; листування з держбанком про 

видачу кредитів, з Миколаївським обласним управлінням харчової промисло-

вості; паспорт заводу; положення про завод; протоколи засідань загальних 

нарад; техпромфінплани; річні виробничо-фінансові плани; фінансові, вироб-

ничі, статистичні звіти, річні звіти з капітального будівництва, про виконання 

плану з праці, про роботу з кадрами, з винахідництва та раціоналізації; штатні 
розписи; кошториси витрат; рецептури на газовані та цитрусові напої; докуме-
нти про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський лікеро-горілчаний завод 

Николаевский ликеро-водочный завод  

Ф. Р-1161, 802 од. зб., 1925–1937, 1944–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський спиртогорілчаний завод за документами розпочав свою діяльність у 

1925 р. Підпорядковувався Українському районному управлінню державної спирто-
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вої монополії “Центроспирт”, з 1930 р. – Українському районному управлінню Все-
союзного об’єднання спиртової промисловості “Союзспирт”, з 1931 р. – Вінницько-

му тресту спиртової і спиртогорілчаної промисловості “Головспирт”, з 1936 р. – 

Одеському тресту спиртогорілчаної промисловості “Головспирт”. Припиняв роботу 

в період нацистської окупації міста, відновив у квітні 1944 р. як Миколаївський го-

рілчаний завод, підпорядковувався Українському виробничому тресту лікеро-

горілчаної промисловості “Укрголовспирт”. У листопаді 1944 р. перейменований у 

Миколаївський лікеро-горілчаний завод. З 1957 р. підпорядковувався Херсонському 

винному тресту Херсонського раднаргоспу, з 1960 р. – управлінню виноробної про-

мисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморському раднаргоспу, з 
1965 р. – Херсонському радгоспу винного тресту, з 1967 р. – Вінницькому міжоблас-
ному спиртовому тресту “Укрголовтрест”, з липня 1968р. – виробничому об’єднан-

ню лікеро-горілчаної промисловості “Укрлікергорілка”, з грудня 1985 р. – Київському 

виробничому об’єднанню лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирткрахмалпром”, 

з червня 1986 р. – Миколаївському обласному управлінню харчової промисловості 
обласного агропромислового комітету, з 1987 р. – Київському виробничому об’єднан-

ню лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирткрахмалпром”. 

Займався виробництвом алкогольних напоїв.  

 

Накази Українського лікеро-горілчаного тресту, Вінницького міжобласно-

го спиртового тресту, виробничого об’єднання лікеро-горілчаної промислово-

сті “Укрлікергорілка”; листування з Українським лікеро-горілчаним трестом, 

з Управлінням виноробної промисловості Херсонського раднаргоспу, Чорно-

морського раднаргоспу, з Вінницьким міжобласним спиртовим трестом, з ви-

робничим об’єднанням лікеро-горілчаної промисловості “Укрлікергорілка”, з 
центральною техніко-хімічною лабораторією; положення про завод; накази 

директора з адміністративно-господарських питань та особового складу; акт 
збитків, які були заподіяні заводу нацистськими окупантами; акти перевірки 

виробничо-фінансової діяльності заводу; протоколи виробничо-технічних  

нарад; техпромфінплани; квартальні плани; плани з праці, виробництва проду-

кції, організаційно-технічних заходів, технічного прогресу заводу; річні, ста-
тистичні, хіміко-технологічні звіти; звіти про виробничо-фінансову, фінансо-

во-господарську діяльність; документи науково-технічного товариства; доку-

менти бюро економічного аналізу, про роботу з впровадження винаходів та 
раціоналізаторських пропозицій, про соціалістичне змагання, про підготовку 

та підвищення кваліфікації робітників та службовців, про роботу з кадрами, 

про охорону праці та техніку безпеки; типова технологічна схема заводу;  

рахунки економічної ефективності від механічних установок; документи про 

впровадження наукової організації праці, про роботу товариського суду,  

групи народного контролю; штатні розписи; кошториси витрат; документи 

про роботу профспілкового комітету. 
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Заводоуправління Миколаївських млинів “Союзборошно” 

Заводоуправление Николаевских мельниц “Союзмука”  

Ф. Р-1163, 36 од. зб., 1926–1937 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводоуправління простежується за документами протягом 1926–1937 рр. 

Підпорядковувалося Одеському тресту “Союзборошно”. 

Займалося управлінням млинів, переробкою зерна. 
 

Циркуляри, постанови, накази Одеського тресту “Союзборошно”; листу-

вання з Одеським трестом “Союзборошно”, з організаціями про надходження 

зерна; накази директора заводоуправління з особового складу; документи про 

капітальне будівництво млинів; звіти про фінансово-господарську діяльність; 

списки стахановців та ударників праці по млинах; документи з охорони праці 
та техніки безпеки; штатні розписи. 

 

Акціонерне товариство закритого типу “Нікма” 

Акционерное общество закрытого типа “Никма” 

Ф. Р-1298, 605 од. зб., 1926–1936, 1944-2002 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочало діяльність у 1927 р. як Миколаївська макаронна фабрика. В 1941 р. при-

пинила діяльність і відновила її в квітні 1944 р. Згідно з Законом України “Про підп-

риємство в Україні”, “Про господарчі товариства”, “Про цінні папери і фондову бір-

жу” і на підставі постанови установчої конференції колективу Миколаївської мака-
ронної фабрики від 17 листопада 1993 р. Миколаївська макаронна фабрика перетво-

рена в акціонерне товариство закритого типу “Нікма” і є правонаступником усіх 

прав і обов’язків державного підприємства – Миколаївська макаронна фабрика. Під-

порядковувалось Миколаївському тресту хімічної і харчової промисловості “Мик-

хімхарчотрест”, з 1932 р. – Одеському тресту харчової промисловості, з 1944 р. – 

Українському макаронному тресту “Укрмакаронтрест” Наркомату харчової промис-
ловості УРСР, з 1947 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР, з 1955 р. – 

Укрмакаронтресту Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, з 
1958 р. – управлінню промисловості продовольчих товарів Миколаївського облви-

конкому, з 1966 р. – Головному управлінню хлібопекарної промисловості “Укрглав-

хліб” Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1970 р. – Головному управлін-

ню хлібопекарної і місцевої промисловості Міністерства харчової промисловості 
УРСР, з 24 жовтня 1972 р. – виробничому об’єднанню “Укрмакаронтрест” Міністер-

ства харчової промисловості УРСР. З 17 листопада 1993 р. – загальні збори акціоне-
рів акціонерного товариства. 
Займалось виготовленням макаронних виробів. 

 

Накази директора фабрики (1927–1935, 1963–1980, 1982, 1993), голови 

правління (1994, 1997–1999, 2001–2002). Статути фабрики (1986, 1988, 1992), 

акціонерного товариства (1993). Техпромфінплани, фінансові плани, плани з 
виробництва і собівартості продукції, з праці і звіти про їх виконання. Прото-

коли виробничих і технічних нарад, загальних зборів працівників. Документи 

про капітальне будівництво фабрики (1945), газифікацію фабрики (1965).  

Акти обстеження роботи фабрики (1930). Норми виробітку і розцінки (1932, 
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1934–1935). Колективні угоди. Статистичні звіти. Звіти про виробничо-фі-
нансову діяльність. Штатні розписи і кошториси видатків. Відомості на вида-
чу заробітної плати працівникам (1927, 1931–1935). Документи профкому. 

 

Акціонерне товариство відкритого типу “Миколаївський кондитер” 

Акционерное общество открытого типа “Николаевский кондитер” 

Ф. Р-1305, 603 од. зб., 1928–1931, 1944–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочало діяльність у 1928 р. як Миколаївська цукерно-кондитерська фабрика. В 

1941 р. припинила діяльність і відновила її у червні 1944 р. як Миколаївська конди-

терська фабрика. Згідно з наказом Головного управління кондитерської промислово-

сті УРСР та рішенням загальних зборів фабрики від 18 вересня 1991 р. на базі фаб-

рики створене орендне підприємство “Миколаївська кондитерська фабрика”. Згідно 

з рішеннями загальних зборів орендаторів від 2 та 11 серпня 1993 р. та наказом пре-
зидента орендного підприємства “Миколаївська кондитерська фабрика” від 25 жовт-
ня 1993 р. перетворено в акціонерне товариство відкритого типу “Миколаївський 

кондитер”. Ліквідоване у 1997 р. Підпорядковувалось Всеукраїнському державному 

об’єднанню кондитерських і макаронних виробів, з 1944 р. – Миколаївському облас-
ному управлінню легкої і харчової промисловості, з 1955 р. – обласному управлінню 

промисловості продовольчих товарів, з 1959 р. – Херсонському, з 1963 р. – Чорно-

морському раднаргоспам, з 1966 р. – Головному управлінню кондитерської промис-
ловості “Укрглавкондитер”, з 1985 р. – Республіканському промисловому об’єднан-

ню кондитерської, паточної та харчової концентратної промисловості Держагропро-

му УРСР, з 1991 р. – Головному управлінню кондитерської промисловості “Укр-

кондитерпром”.  

Займалось виготовленням кондитерських виробів. 

 

Накази і розпорядження директора фабрики (1962–1993), президента 

АТВТ (1994). Техпромфінплани, плани з виробництва продукції, ліміти по 

праці, фінансові плани і звіти про їх виконання. Перспективні плани розвитку 

підприємства (1971–1975, 1981–1985). Протоколи виробничих нарад (1928–

1930, 1959, 1961–1962, 1969–1970), засідань ради орендаторів (1991–1993) та 
правління акціонерного товариства (1993–1997). Дегустаційні картки конди-

терських виробів (1964, 1967). Доповідь директора фабрики про розвиток під-

приємства за 40 років (1964), інформації Миколаївському обкому КП України 

про роботу підприємства (1958–1967). Документи про перехід на нову систе-
му планування та економічного стимулювання (плани, таблиці, довідки, лис-
тування) (1966–1967), про перехід на орендну форму праці (1991). Норми ви-

робітку продукції (1976–1979, 1981–1986). Документи науково-технічного то-

вариства про впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів, про 

роботу групи народного контролю. Статистичні звіти. Звіти про фінансово-

господарську діяльність. Штатні розписи і кошториси видатків, акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності. Документи профкому. 
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Миколаївське заводоуправління № 1 

Николаевское заводоуправление № 1  

Ф. Р-1204, 2259 од. зб., 1929–1939рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводоуправління простежується за документами протягом 1929–1939 рр. 

Підпорядковувався Одеському обласному тресту хлібопечення, з 1938 р. – Микола-
ївському обласному тресту хлібопечення. Керувало діяльністю хлібопекарень. 

 

Накази Одеського обласного тресту хлібопечення; листування з Одеським 

обласним трестом хлібопечення з питань якості хліба, накази по заводоуправ-

лінню, по пекарнях, з особового складу; протоколи засідань робочої контроль-

ної комісії, загальних нарад бригад; плани та звіти з праці; річні звіти, статис-
тичні звіти; особові картки робітників; програмно-технічна документація на-
вчальних курсів. 

 

Миколаївський державний маслобійний завод 

Николаевский государственный маслобойный завод 

Ф. Р-1293, 26 од. зб., 1931–1937, 1944–1965 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Дата створення заводу невідома. Підпорядковувався Миколаївському тресту хіміч-

ної і харчової промисловості “Микхімхарчтрест”, з 1944 р. – Наркомату харчової 
промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР, з 
1954 р. – Головному управлінню олійно-жирової промисловості Міністерства про-

мисловості продовольчих товарів УРСР, з 1957 р. – Херсонському раднаргоспу, з 
1963 р. – Чорноморському раднаргоспу, з 1966 р. – Управлінню харчової промисло-

вості Міністерства харчової промисловості УРСР. Припиняв роботу в період нацист-
ської окупації міста, відновив у 1944 р.  

Займався переробкою олійного насіння на масло.  

 

Накази та директивні вказівки Головного управління олійно-жирової про-

мисловості; накази по заводу; протоколи загальних нарад; річні плани та зві-
ти; фінансові звіти; документи про впровадження нової техніки у виробницт-
во; штатні розписи; кошториси витрат. 

 

Миколаївський молокопереробний завод 

Николаевский молокоперерабатывающий завод  

Ф. Р-1292, 80 од. зб., 1931–1935рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1931–1935 рр. Підпоряд-

ковувався Одеському республіканському тресту молокопереробної промисловості 
“Одесмолмаслопром”. 

Займався заготівлею молока та виробництвом молочної продукції (масла, пастеризо-

ваного молока, сметани, сиру, кефіру та ін.).  

 

Накази та розпорядження Одеського тресту “Одесмолмаслопром”; листу-

вання з Одеським трестом “Одесмолмаслопром”, з заготівельними організаці-
ями; проект будівництва нового молочного заводу; накази та довідки з особо-
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вого складу; протоколи загальних нарад; промфінплани; річні плани; звіти про 

виконання плану, статистичні звіти, річні звіти; документи з особового складу 

заводу. 

 

Миколаївський завод шипучих і мінеральних вод 

Николаевский завод шипучих и минеральных вод 

Ф. Р-1179, 389 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1932–1935 рр. Підпоряд-

ковувався Одеському обласному харчовому тресту. 

Займався випуском безалкогольних напоїв.  

 

Циркуляри та накази Одеського обласного тресту харчової промисловості; 
листування з Одеським обласним трестом харчової промисловості; накази з 
особового складу; протоколи адміністративно-технічних нарад; документи 

про нещасні випадки; особові картки робітників; документи про роботу проф-

спілкового комітету. 

 

Миколаївський рибний завод 

Николаевский рыбный завод  

Ф. Р-1371, 3 од. зб., 1933–1934, 1936 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1933–1936 рр. Підпоряд-

ковувався Українському Чорноморському державному рибному тресту. 

Займався переробкою рибної продукції. 
 

Накази Українського Чорноморського державного рибного тресту; накази 

з адміністративно-господарських питань та особового складу; річні звіти 

(1933–1934). 

 

Миколаївське винне заводоуправління 

Николаевское винное заводоуправление  

Ф. Р-3090, 162 од. зб., 1952–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Суворовське винне заводоуправління було організовано у 1931 р. на базі ліквідова-
них особистих куркульських господарств колоністів у Тилігуло-Березанському та 
Веселинівському районах. Підпорядковувалося Херсонському винному тресту. При-

пиняло роботу в період нацистської окупації міста, відновило у квітні 1944 р. на під-

ставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 5 квітня 1944 р. № 148. 

У жовтні 1958 р. перейменоване у Миколаївське винне заводоуправління. Підпоряд-

ковувалось Херсонському виноробному тресту, з 1960 р. – Управлінню виноробної 
промисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – Херсонському радгоспу вин-

ного тресту. Займалося виробництвом та збутом виноградного вина.  
 

Накази Херсонського винного тресту, Херсонського раднаргоспу, Херсон-

ського радгоспвинтресту; листування з Херсонським винним трестом, з 
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Управлінням виноробної промисловості; виробничі плани; плани з праці, з 
впровадження нової техніки та передової технології, з заготівлі винограду; 

статистичні, фінансові звіти; документи про соціалістичне змагання; акти ре-
візії фінансово-господарської діяльності; штатні розписи; кошториси витрат; 
документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївське виробниче об’єднання пивобезалкогольної промисловості 
Николаевское производственное объединение пивобезалкогольной  

промышленности 

Ф. Р-5770, 317 од. зб., 1971–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Дирекція Миколаївського пивоварного заводу заснована у 1971 р., займалася будів-

ництвом заводу та постачанням імпортного обладнання по виробництву пива. Під-

порядковувалась Міністерству харчової промисловості УРСР. Миколаївський пиво-

варний завод “Янтар” був зданий в експлуатацію 28 грудня 1973 р. У червні 1974 р. 

на базі заводу організовано Миколаївське виробниче об’єднання пивобезалкогольної 
промисловості на підставі наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 

26 червня 1974 р. № 5356, підпорядковувалося Головному управлінню пивобезалко-

гольної промисловості “Укрпивопром” Міністерства харчової промисловості УРСР, 

з 1985 р. – Держагропрому УРСР, з 1991 р. – Українській галузевій компанії по ви-

робництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод “Укрпиво”. 

Займався виготовленням пива.  
 

Накази Головного управління пивобезалкогольної промисловості, Мініс-
терства харчової промисловості УРСР; листування з Головним управлінням 

пивобезалкогольної промисловості; статут Миколаївського виробничого об’є-
днання пивобезалкогольної промисловості; накази директора з адміністратив-

но-господарських питань; документи про хід будівництва заводу; протоколи 

виробничих нарад; п’ятирічні плани розвитку будівництва; техпромфінплани; 

плани і звіти з виробництва; фінансові, статистичні звіти; звіти про виробничо-

фінансову діяльність, про впровадження нової техніки; про роботу з кадрами, 

з праці; документи про роботу наукової організації праці, про роботу групи 

народного контролю, про роботу первинної організації науково-технічного 

суспільства робітників харчової промисловості; про соціалістичне змагання, з 
охорони праці та техніки безпеки; штатні розписи; кошториси витрат; докуме-
нти про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївський міжколгоспний гідролізно-дріжджовий завод 

Николаевский межколхозный гидролизно-дрожжевой завод 

Ф. Р-5796, 219 од. зб., 1972–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Завод було введено в експлуатацію у 1972 р. на підставі постанови Ради Міністрів 

УРСР від 4 січня 1972 р. № 578. Підпорядковувався Миколаївській обласній Раді 
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колгоспів. Припинив діяльність у 1997 р. в зв’язку зі створенням Акціонерного това-
риства закритого типу “Миколаївський гідролізно-дріжджовий завод”. 

Займався виробництвом кормових, білкових дріжджів.  

 

Накази директора з адміністративно-господарських питань; документи про 

приймання в експлуатацію заводу; техпромфінплани; квартальні плани з виро-

бництва продукції; плани заходів про впровадження нової техніки, про еконо-

мію енергоресурсів; статистичні та технічні звіти; звіти з виробничої та фінан-

сово-господарської діяльності, про постраждалих від нещасних випадків; про-

токоли засідань технічної ради, балансової комісії; документи науково-

технічного товариства, Всесоюзного товариства винахідників та раціоналіза-
торів, групи народного контролю; штатні розписи; кошториси витрат; докуме-
нти про роботу профспілкового комітету. 

 

Акціонерне товариство закритого типу  

“Миколаївський гідролізно-дріжджовий завод” 

Акционерное общество закрытого типа  

“Николаевский гидролизно-дрожжевой завод” 

Ф. 6107, 12 од. зб., 1998–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено в 1997 р. на підставі наказу директора заводу від 06.06.1997 р. № 37 та 
рішення загальних зборів акціонерів товариства від 28.11.1996 р. (протокол № 5). 

Ліквідований на підставі Ухвали Господарського суду від 22.01.2003 р. 

Займався виробництвом кормових, білкових дріжджів.  

 

Накази директора з основної діяльності, звіти з фінансово-господарської 
діяльності. 

 

Первомайський цукровий завод 

Первомайский сахарный завод  

Ф. Р-3239, 475 од. зб., 1950–1957, 1962–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Будівництво заводу почалося у 1950 р., у грудні 1954 р. був зданий в експлуатацію. 

Підпорядковувався Кіровоградському “Цукробурякотресту” Головного управління 

цукрової промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1954 р. –  

Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, з 1957 р. – Управлінню 

харчової промисловості Херсонського раднаргоспу. У 1957 р. завод був об’єднаний 

з Первомайським молококонсервним заводом та ввійшов до складу Первомайського 

цукрово-молочного комбінату на підставі постанови Херсонського раднаргоспу від  

3 вересня 1957 р. № 15. У 1962 р. Первомайський цукровий завод виділився в само-

стійне підприємство, підпорядковувався з 1963 р. Управлінню харчової промисло-

вості Чорноморського раднаргоспу, з 1966 р. – Одеському “Бурякоцукротресту” Го-

ловного управління цукрової промисловості Міністерства харчової промисловості 
УРСР, з квітня 1986 р. – Миколаївському виробничо-аграрному об’єднанню з вироб-

ництва, заготівлі та переробки цукрового буряку.  

Займався переробкою цукрового буряку на цукор. 
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Постанови, розпорядження та накази Міністерства промисловості продо-

вольчих товарів СРСР, Головного управління цукрової промисловості УРСР, 

Управління харчової промисловості Херсонського раднаргоспу, Управління 

харчової промисловості Чорноморського раднаргоспу, Одеського “Буряко-

цукротресту”; накази директора з адміністративно-господарських питань та 
особового складу; листування з Чорноморським раднаргоспом; документи про 

будівництво заводу; баланси з основної діяльності, прибутків та видатків; ак-

ти про здачу в експлуатацію житлових будинків для робітників заводу; прото-

коли засідань загальних нарад, технічної Ради; п’ятирічні плани; перспективні 
плани розвитку заводу; техпромфінплани; плани з праці, з виробництва про-

дукції; фінансові плани; річні, статистичні, фінансові звіти; звіти з техніки 

безпеки; документи про впровадження раціоналізаторських пропозицій та ви-

находів, про підготовку та проведення ювілейної дати – 100-річчя з дня наро-

дження В. І. Леніна; документи про роботу з кадрами; штатні розписи; кошто-

риси витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Первомайський молококонсервний комбінат 

Первомайский молококонсервный комбинат 

Ф. Р-3244, 451 од. зб., 1951, 1957, 1962–1987 рр. Описи. Рос. мова. 

Розпочато будівництво молококонсервного заводу в 1951 р. Пуск в експлуатацію 

відбувся 1 січня 1956 р. В 1967 р. був перейменований у Первомайський молококон-

сервний комбінат. Підпорядковувався Міністерству м’ясної і молочної промислово-

сті СРСР, з 1954 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів СРСР, з 
1955 р. – Міністерству м’ясомолочних продуктів УРСР, з 1962 р. – управлінню хар-

чової промисловості Херсонського, з 1963 р. – Чорноморського раднаргоспу, з 
1966 р. – Всесоюзному виробничому об’єднанню підприємств молочноконсервної 
промисловості і продуктів дитячого харчування “Союзконсервмолоко” Міністерства 
м’ясомолочної промисловості СРСР, з 1986 р. – Державному агропромисловому 

комітету СРСР. 

Займався закупівлею і переробкою молока на молочні консерви. 

 

Накази директора заводу (1951–1957, 1962–1966), комбінату (1967–1987), 

Первомайського і Ольшанського маслозаводів (1951–1952). Техпромфінпла-
ни, фінансові плани з виробництва, по праці, з кадрової роботи та звіти про їх 

виконання. Протоколи виробничих нарад і технічної ради, загальних зборів 

працівників підприємства. Баланси з основної діяльності. Статистичні звіти 

про постачання молочної продукції на експорт. Акт прийому-передачі при 

зміні керівника комбінату (1963). Титульні списки капітальних робіт і заключ-

ний баланс по капітальному будівництву заводу (1952–1953). Колективні до-

говори. Штатні розписи. Документи профкому. 
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Первомайський цукрово-молочний комбінат 

Первомайский сахарно-молочный комбинат 

Ф. Р-3233, 78 од. зб., 1958–1965 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений в 1958 р. на базі Первомайського цукрового і Первомайського молококо-

нсервного заводів. У грудні 1961 р. у зв’язку з нерентабельністю комбінат був розді-
лений на два самостійних підприємства – Первомайський цукровий і Первомайсь-

кий молококонсервний заводи. Підпорядковувався управлінню м’ясомолочної про-

мисловості Херсонського раднаргоспу. 

Займався переробкою цукрових буряків на цукор та переробкою молока на молокоп-

родукти. 

 

 Накази, постанови, рішення управління м’ясомолочної промисловості 
Херсонського раднаргоспу, директора комбінату. Техпромфінплани, виробни-

чо-фінансові плани, по праці, з кадрової роботи та звіти про їх виконання. Річ-

ні титульні списки капітальних робіт (1959). Баланси з основної діяльності 
(1958–1961). Зведення про кількість ІТР (1959). Статистичні звіти. Постанови 

Ради Херсонського раднаргоспу про передачу Кривоозерського і Лисогірсько-

го маслозаводів Первомайському цукрово-молочному комбінату. Документи 

про передачу Любашівського та Заплазького бурякових пунктів Котовській 

буряковій базі (1959). Акт про передачу Первомайського відгодівельного рад-

госпу Первомайському цукрово-молочному комбінату (1958). Штатні розпи-

си. Документи завкому. 

 

Відкрите акціонерне товариство  

“Вознесенський консервний завод “Агровіта” 

Открытое акционерное общество  

“Вознесенский консервный завод “Агровита” 

Ф. Р-3627, 373 од. зб., 1944-2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенський консервний завод відновив свою діяльність після визволення терито-

рії від нацистських окупантів у березні 1944 р., підпорядковувався тресту 

“Укрвітамінпром”, з 1948 р. – Головному управлінню плодоконсервної промислово-

сті “Укрголовплодоконсерв” Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1954 р. – 

Головному управлінню консервної промисловості “Укрголовконсерв”, з 1956 р. – 

Одеському міжобласному консервному тресту, з 1957 р. – Управлінню харчової про-

мисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморського раднаргоспу, з 
1965 р. – Одеському міжобласному сільгоспконсервтресту, з квітня 1976 р. – 

Херсонському виробничому аграрному об’єднанню консервної промисловості, з 
березня 1981 р. – Миколаївському обласному виробничому аграрно-промисловому 

об’єднанню з плодоовочевої продукції “Миколаївплодовочгосп”, з січня 1986 р. – 

Миколаївському обласному агропромисловому комітету. 

Займався виробництвом консервної продукції.  
 

Накази Міністерства харчової промисловості, Головного управління пло-

доконсервної промисловості, Управління харчової промисловості Херсонсь-

кого раднаргоспу; накази директора з особового складу та адміністративно-

господарських питань; протоколи загальних нарад; промфінплани; п’ятирічні 
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плани розвитку виробництва; виробничо-фінансові плани; фінансові, річні 
звіти, хіміко-технічний звіт, статистичні звіти, звіти з праці; документи народ-

ного контролю; штатні розписи; кошториси витрат; документи про роботу 

профспілкового комітету. 

 

Вознесенський плодоовочевий комбінат  

Вознесенский плодоовощной комбинат  

Ф. Р-2225, 1 од. зб., 1932 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932 р.  

Підпорядковувався Всеукраїнському об’єднанню “Укрплодоовоч”. 

Випускав плодоовочеві консерви і соки. 

 

Звіт про роботу відділу економіки праці комбінату. 

 

Очаківський дослідний мідійно-устричний рибоконсервний комбінат 

Очаковский опытный мидийно-устричный рыбоконсервный комбинат 

Ф. Р-4297, 390 од. зб., 1944–1983 рр. Описи. Рос. мова. 

Відновив діяльність у квітні 1944 р. як Очаківський рибний завод. В 1954 р. перей-

менований в Очаківський рибоконсервний комбінат. Згідно з наказом Головного 

управління рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну від 1 квітня 

1971 р. перейменований в Очаківський мідійно-устричний рибоконсервний комбі-
нат, згідно з наказом від 16 жовтня 1972 р. перейменований в Очаківську дослідни-

цьку мідійно-устричну рибоконсервну філію Головного управління рибної промис-
ловості Азово-Чорноморського басейну. Згідно з наказом Головного управління ри-

бної промисловості Азово-Чорноморського басейну від 28 червня 1974 р. перейме-
нований в Очаківський дослідний мідійно-устричний рибоконсервний комбінат. 
Підпорядковувався Українському Чорноморському державному рибному тресту 

Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністерству рибної промис-
ловості УРСР, з 1957 р. – Херсонському раднаргоспу, з 1963 р. – Головному управ-

лінню рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну, з 1974 р. – Головному 

управлінню рибної промисловості “Азовчорриба”. 

Керував риболовецькими колгоспами, організовував вилов і переробку риби. 

  

Накази і розпорядження директора заводу, філії, комбінату (1944–1983). 

Протоколи виробничих і технічних нарад. Техпромфінплани, плани з вироб-

ництва, по праці, з капіталовкладень, про розвиток і впровадження нової тех-

ніки і звіти про їх виконання. Документи про роботу з раціоналізації і винахід-

ництва. П’ятирічний план розвитку комбінату (1956–1960), плани, звіти та 
інформації про впровадження передової технології, поширення передового 

досвіду вилову риби і механізацію трудомістких процесів. Колективні догово-

ри. Аналізи виробничої і господарської діяльності комбінату (1969, 1975–

1978). Книга пошани комбінату (1979–1982), книга обліку працівників – удар-

ників комуністичної праці (1979). Звіти про фінансово-господарську діяль-

ність. Штатні розписи, кошториси видатків. Документи завкому.  
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Новобузький млин  

Новобугская мельница 

Ф. Р-2733, 2 од. зб., 1939–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1939–1941 рр.  

Підпорядковувався Миколаївському обласному тресту сільськогосподарського бо-

рошномелля. 

Займався переробкою зернових культур. 

 

Звіт про кількість переробленого зерна (1940). Відомості на видачу заробі-
тної плати працівникам (1939–1941).  

 

Засільський цукровий завод  

Засельский сахарный завод  

Ф. Р-5351, 311 од. зб., 1960–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Другий Миколаївський цукровий завод заснований у 1960 р. згідно з постановою 

Херсонського раднаргоспу від 27 лютого 1960 р. № 269, підпорядковувався Управ-

лінню харчової промисловості Херсонського раднаргоспу. У вересні 1963 р. перей-

менований у Засільський цукровий завод на підставі розпорядження Української 
Ради народного господарства від 26 вересня 1963 р. № 384-р, підпорядковувався 

Управлінню харчової промисловості Чорноморського раднаргоспу, з 1966 р. – Оде-
ському міжобласному буряковому цукровому тресту Міністерства харчової промис-
ловості УРСР. 

Займався виробництвом цукру, заготівлею та переробкою цукрового буряка.  
 

Розпорядження та накази Чорноморської Ради народного господарства, 
Одеського міжобласного бурякового цукрового тресту; статут заводу; накази 

директора з особового складу та адміністративно-господарських питань; лис-
тування з Одеським міжобласним буряковоцукровим трестом; техпромфінп-

лани; плани з виробництва, з праці; статистичні звіти; звіти з виробничої та 
фінансово-господарської діяльності; документи про роботу з кадрами; штатні 
розписи; кошториси витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

ПІДПРИЄМСТВА  ЛЕГКО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Миколаївська взуттєва фабрика 

Николаевская обувная фабрика 

Ф. Р-1323, 874 од. зб., 1924–1937, 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена в 1927 р. як Миколаївська державна взуттєва фабрика на базі шорно-

сандальної майстерні ім. Шульруфера. В 1941 р. припинила діяльність і відновила її 
в 1944 р. В 1948 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 

1948 р. та згідно з наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 грудня 

1948 р. фабриці було надано № 12. В 1954 р. до складу фабрики увійшов Миколаїв-

ський шкіряний завод і фабрика була перейменована в Миколаївський взуттєвий 
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комбінат № 4. В 1969 р. комбінат був розділений на Миколаївський шкіряний завод 

№ 16 і Миколаївську взуттєву фабрику № 8, яка в 1975 р. була перейменована в Ми-

колаївську взуттєву фабрику. 

Підпорядковувалась Миколаївському окружному відділу місцевої промисловості, з 
1932 р. – Одеському управлінню місцевої промисловості, з 1935 р. – Миколаївському 

обласному управлінню місцевої промисловості, з 1937 р. – Миколаївському облас-
ному управлінню легкої промисловості, з 1948 р. – Українському шкіряно-взуттє-
вому тресту, з 1953 р. – обласному управлінню легкої і харчової промисловості Мініс-
терства промислових товарів широкого споживання УРСР, з 1957 р. – управлінню лег-
кої промисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморського раднаргоспу, 

з 1966 р. – Головному управлінню взуттєвої промисловості “Укрголоввзуття”, з 
1971 р. – Українському об’єднанню взуттєвої промисловості “Укрвзуття”, з 1975 р. – 

Українському промисловому взуттєвому об’єднанню “Укрвзуттяпром”. 

Виробляла жіноче взуття. 

 

Накази і розпорядження директора (1934–1935, 1944–1986). Техпромфінп-

лани, плани з виробництва, з капіталовкладень, по праці і звіти про їх вико-

нання. Статут фабрики (1948). Типове положення про фабрику (1949). Прото-

коли виробничих нарад, нарад з покращання асортименту продукції, засідань 

художньої ради, комісії з якості продукції. Протоколи загальних зборів пра-
цівників. Паспорти і альбоми моделей на виготовлення продукції (1958–1970). 

Документи про впровадження нової техніки і поліпшення якості продукції, 
розвиток раціоналізації і винахідництва, механізації і автоматизації виробни-

чих процесів, з кадрової роботи. Статистичні звіти. Цільова комплексна нау-

ково-технічна програма “Прогрес” (1981–2000). Звіти про фінансово-госпо-

дарську діяльність підприємства. Відомості на видачу заробітної плати і спис-
ки працівників (1924–1926, 1931, 1934–1935). Документи профкому. 

 

Відкрите акціонерне товариство “Миколаївський  

парфумерно-косметичний комбінат “Алые паруса” 

Открытое акционерное общество Николаевский  

парфюмерно-косметический комбинат “Алые паруса” 

Ф. Р-1015, 1173 од. зб., 1925–1941, 1944–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснований в 1927 р. як Миколаївська парфумерно-косметична фабрика “Астра”. В 

1941 р. припинила діяльність і відновила її в 1944 р. В 1944 р. увійшла до складу 

Миколаївського парфумерно-скляного комбінату і була перейменована в Миколаїв-

ський скляно-парфумерний завод. В 1947 р. перейменований у Миколаївський пар-

фумерно-скляний комбінат. В 1965 р. перейменований у Миколаївський парфумер-

но-скляний комбінат “Алые паруса”. Згідно з наказом Міністерства харчової проми-

словості СРСР від 28 вересня 1979 р. перейменований у парфумерно-косметичний 

комбінат “Алые паруса”, з 17 лютого 1994 р. – ВАТ Миколаївський парфумерно-

косметичний комбінат “Алые паруса”. Підпорядковувався Наркомату місцевої про-

мисловості УРСР, з 1935 р. – Наркомату харчової промисловості СРСР, з 1947 р. – 

Міністерству смакової промисловості СРСР, з 1949 р. – Міністерству харчової про-

мисловості СРСР, з 1953 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів 

СРСР, з 1956 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів УРСР, з 
1957 р. – Херсонському, з 1963 р. – Чорноморському раднаргоспам, з 1965 р. – Все-
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союзному об’єднанню парфумерної промисловості Міністерства харчової промисло-

вості СРСР, з 1966 р. – Всесоюзному об’єднанню парфумерно-косметичної і ефіроо-

лійної промисловості Міністерства харчової промисловості СРСР, з 1986 р. – Всесо-

юзному об’єднанню парфумерно-косметичної і ефіроолійної промисловості Держаг-
ропрому СРСР, з 10 травня 1990 р. – Концерну “Союзпарфумерпром” Міністерства 
медичної промисловості СРСР, з 14 травня 1991 р. – Державній корпорації з вироб-

ництва лікувальних засобів і виробів медичного призначення “Фарміндустрія”, з 
19 грудня 1991 р. – Державному комітету харчової і переробної промисловості 
“Укрефірпарфумерагропром”. 

Виробляв косметичну продукцію: духи, одеколони, мило, склотару. 

 

Накази і розпорядження директора (1934, 1938–1939, 1946–1958, 1964–

1993). Статут комбінату (1991). Протоколи засідань центральної художньої і 
дегустаційної ради “Союзпарфумерпром”, технічних нарад, художньої і дегус-
таційної рад комбінату. Техпромфінплани, плани з виробництва і собівартості 
продукції, з праці, капіталовкладень, фінансові плани, з кадрової роботи і зві-
ти про їх виконання. Комплексні плани технічного і економічного розвитку 

підприємства. Документи про впровадження у виробництво досягнень науки, 

техніки, наукової організації праці, винаходів і рацпропозицій, поширення 

передового досвіду. Акти обстеження роботи фабрики (1935). Документи про 

відбудову заводу (1944), будівництво житлового будинку для працівників фа-
брики (1938–1941), титульні списки проектування і будівництва заводу (1945, 

1951, 1955). Норми виробітку і розцінки (1934–1935). Штатні розписи і кош-

ториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. Акти збитків, 

заподіяних нацистськими окупантами фабриці (1944). Документи з особового 

складу (1933–1941). Документи профкому.  

 

Миколаївський скляний завод  

Николаевский стеклянный завод  

Ф. Р-1166, 85 од. зб., 1925–1926, 1934–1941 р. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1925–1926, 1934–

1941 рр. Підпорядковувався Головному управлінню парфумерно-косметичної, син-

тетичної і миловарної промисловості СРСР “Головпарфумер” та Народному коміса-
ріату харчової промисловості СРСР. 

Займався виготовленням парфумерної тари. 

 

Циркуляри і накази по Наркомату місцевої промисловості, Одеського обл-

виконкому, “Головпарфумеру” Наркомату харчової промисловості СРСР;  

накази з особового складу, адміністративно-господарських питань; листуван-

ня з Головпарфумером Наркомату харчової промисловості СРСР про роботу 

заводу; промфінплани; плани з праці, фінансові плани; річні, фінансові і  
статистичні звіти; протоколи технічних нарад; особові картки робітників  

і службовців; штатні розписи; кошториси витрат; відомості обліку готової 
продукції.  
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Миколаївський учбово-виробничий швейний комбінат  

Николаевский учебно-производственный швейный комбинат  

Ф. Р-1282, 80 од. зб., 1930–1938 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність як Миколаївський швейний комбінат з підпорядкуванням Мико-

лаївському міському товариству “Друзі дітей”. З лютого 1936 р. перетворений у Ми-

колаївський учбово-виробничий швейний комбінат міської комісії з покращання 

життя дітей.  

Підпорядковувався Миколаївській міській раді. 
 

Накази директора комбінату з особового складу (1930–1938). Профінпла-
ни, плани з виробництва продукції, з праці і заробітної плати, капіталовкла-
день і звіти про їх виконання. Протоколи виробничих нарад підприємств това-
риства “Друзі дітей” акти комісії з питань ліквідації Миколаївського міського 

товариства “Друзі дітей” (1936). Відомості про кількість дитячих будинків у 

районах Миколаївської області і списки дітей в них. Норми виробітку і кальку-

ляція на готову продукцію (1935–1938). Звіти про фінансово-господарську дія-

льність. Штатні розписи і кошториси видатків. Документи з особового складу. 

 

Миколаївський державний миловарний завод  

Николаевский государственный мыловаренный завод  

Ф. Р-1381, 3 од. зб., 1930 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводу простежується за документами протягом 1930 р. Підпорядковува-
вся Українському об’єднанню хімічної промисловості “Укрхімоб’єднання”. 

Займався виготовленням господарського і туалетного мила, прального порошку.  

 

Циркуляри і розпорядження Українського об’єднання хімічної промисло-

вості; листування с правлінням “Укрхімоб’єднання” про сприяння винахідни-

цтву, реалізації винаходів, про страхування майна промисловості від пожежі 
та іншого лиха; інструкції і протоколи. 

 

Миколаївський бавовноочисний завод  

Николаевский хлопкоочистительный завод  

Ф. Р-1339, 1025 од. зб., 1931–1937, 1940, 1944–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснований в 1931 р. Підпорядковувався Державному українському промисловому 

тресту по контрактації, заготівлі і первинній обробці бавовни Народного комісаріату 

землеробства УРСР. Припиняв роботу в період нацистської окупації міста, відновив – 

30 березня 1944 р. Підпорядковувався Міністерству текстильної промисловості 
УРСР, з 1949 р. – Міністерству легкої промисловості УРСР, з 1950 р. – Міністерству 

бавовництва УРСР, з 1953 р. – Міністерству сільського господарства і заготівель 

УРСР, з листопада 1953 р. – Міністерству промислових товарів широкого вжитку 

УРСР. Ліквідований у березні 1954 р. на підставі наказу міністра промислових това-
рів широкого вжитку УРСР від 25 січня 1954 р. 
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Положення про завод; накази по заводу; протоколи Всеукраїнських нарад 

працівників бавовноочисної промисловості, засідань правління державного 

українського промислового тресту по контрактації, заготівлі і первинній пере-
робці бавовни, загальних зборів робітників, засідань технічних і виробничних 

нарад, робітничо-конфліктної комісії при заводі; стенограма конференції пра-
цівників бавовноочисної промисловості УРСР в Миколаєві; промислово-

фінансові плани заводу, план капітальних робіт; плани посівів бавовни і відо-

мості про їх виконання; річні і періодичні звіти про виробничу діяльність; ві-
домості про хід будівництва заводу, про збитки, заподіяні заводу нацистськи-

ми окупантами, його відбудову, про чисельність і рух робочої сили, раціоналі-
зацію виробництва; договори про соціалістичне змагання між Миколаївським 

і Херсонським бавовноочисними заводами. 

 

Миколаївська фабрика з виробництва механічних колків  

для струнних інструментів ім. 15-ї річниці Жовтневої революції 
Николаевская фабрика по производству механических колков  
для струнных инструментов им. 15-й годовщины Октябрьской революции 

Ф. Р-1283, 28 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1931–1935 рр. Знахо-

дилась у відданні Миколаївського комітету допомоги “Миккомдоп”. 

 

Виготовляла механічні кілочки для струнних інструментів.  

Накази директора фабрики (1933–1935). Виробничо-фінансові звіти, бала-
нси і порівняльні таблиці до них. Відомості про чисельність і рух робочої си-

ли, фонду заробітної плати. Тарифні угоди, техніко-економічні показники 

(1934). Штатний розпис (1933), кошторис видатків (1935). Особові справи і 
списки працівників (1933–1935). 

 

Швейна взуттєва майстерня № 1  

Швейная обувная мастерская № 1  

Ф. Р-1921, 11 од. зб., 1944–1950 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1944–1950 рр.  

Підпорядковувалась Миколаївському обласному управлінню легкої промисловості. 
Виробляла взуття і одяг. 
 

Накази керівника з особового складу (1944–1950). Особові справи і відо-

мості на видачу заробітної плати працівникам (1944–1950). 
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Миколаївська виробничо-торговельна швейна орендна фірма “Евіс”  

Николаевская производственно-торговая швейная арендная фирма “Євіс”  

Ф. Р-3981, 914 од. зб., 1944–1993 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена як Миколаївська швейна фабрика ім. Кірова, яка відновила діяльність у 

травні 1944 р. після визволення області від нацистських окупантів на підставі рішен-

ня Миколаївського облвиконкому від 20 травня 1944 р. Підпорядковувалась Мико-

лаївському обласному управлінню легкої промисловості, з 1946 р. – Міністерству 

легкої промисловості УРСР, з 1954 р. – Міністерству промислових товарів широкого 

вжитку УРСР, з 1955 р. – Одеському тресту швейної промисловості, з 1957 р. – 

управлінню легкої промисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – управлінню 

текстильної промисловості Чорноморського раднаргоспу. Згідно з постановою Чор-

номорського раднаргоспу від 20 листопада 1965 р. фабрика перетворена на Микола-
ївське міжобласне виробниче швейне об’єднання ім. Кірова, яке у липні 1966 р. пе-
рейменоване в обласне виробниче швейне об’єднання ім. Кірова. З 1972 р. іменуєть-

ся Миколаївським виробничим швейним об’єднанням ім. Кірова. З червня 1989 р. – 

Миколаївським виробничо-торговельним швейним об’єднанням фірма “Евіс”. З чер-

вня 1991 р. перейменована в Миколаївську виробничо-торговельну швейну фірму 

“Евіс”, а з грудня 1992 р. на підставі наказу президента фірми від 15.01.1993 р. № 4 

створена Миколаївська виробничо-торговельна швейна орендна фірма “Евіс”. Під-

порядковувалось Головному управлінню швейної промисловості, з липня 1971 р. – 

Управлінню республіканського виробничого об’єднання швейної промисловості, з 
1975 р. – Українському промисловому швейному об’єднанню Міністерства легкої 
промисловості УРСР, з 1991 р. – Державному комітету України з легкої промисло-

вості. Припинила діяльність у вересні 1993 р. в зв’язку зі створенням Відкритого 

акціонерного товариства Миколаївська виробничо-торговельна фірма “Евіс”. 

Керувало і координувало роботу швейних підприємств області. 
Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 2009 р. 

 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР (1946–1965), постанови і 
розпорядження Херсонського раднаргоспу (1957–1962), Чорноморського рад-

наргоспу (1963–1965), накази генерального директора об’єднання (1966–

1985). Виробничі, фінансові плани, з праці, техпромфінплани та звіти про їх 

виконання. Плани, звіти, довідки про впровадження у швейне виробництво 

нової техніки і передової технології, виконання планів по випуску і реалізації 
швейних виробів, освоєння, впровадження нових моделей, зниження собівар-

тості продукції. Програма заходів по комплексній механізації виробництва і 
ліквідації ручної праці (1966–1971). Документи про підсумки Всесоюзного 

огляду за високу культуру виробництва і покращання умов праці (1975), огля-

дів-конкурсів економії і бережливості матеріальних і енергетичних ресурсів 

(1977, 1978). Відомості про виконання заходів по скороченню тяжкої ручної 
праці, раціональне використання трудових ресурсів на головному підприємст-
ві. Звіти і довідки про виконання заходів з охорони праці і техніки безпеки на 
підприємствах об’єднання. Листування з Міністерством легкої промисловості, 
підвідомчими швейними підприємствами про збільшення обсягів виробницт-
ва, організацію і нормування праці, пошиття виробів за технологією вищої 
якості, розширення асортименту швейних виробів, підвищення економічного 
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ефекту випуску продукції. Документи (довідки, звіти, листування) про проек-

тування і будівництво нової швейної фабрики в Миколаєві (1953–1960). Акти 

збитків, учинених нацистськими окупантами швейній фабриці ім. Кірова 
(1944). Звіти про фінансово-господарську діяльність об’єднання і підвідомчих 

підприємств. Штатні розписи, кошториси видатків. Документи про роботу 

профкому, групи народного контролю, первинних громадських організацій. 

 

Відкрите акціонерне товариство  

Миколаївська виробничо-торгова фірма “Евіс” 

Открытое акционерное общество  

Николаевская производственно-торговая фирма “Эвис”  

Ф. 6112, 58 од. зб., 1993-2006 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено відповідно до рішення засновників від 03.09.1993 р. № 21 шляхом реорга-
нізації підприємства Миколаївська виробничо-торгова швейна орендна фірма “Евіс” 

Займається виробництвом швейних виробів, вивченням попиту на них і формуван-

ням ринку збуту. 

Перше надходження документів – 2009 р. 

 

Статут ВАТ, накази президента фірми з основної діяльності, звіти з фінан-

сово-господарської діяльності, штатні розписи, колективні договори. 

 

Миколаївське виробниче шкіряне об’єднання  

Николаевское производственное кожевенное объединение  

Ф. Р-3417, 305 од. зб., 1944–1954, 1969–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський шкіряний завод розпочав свою діяльність 1 квітня 1944 р. Підпоряд-

ковувався Миколаївському обласному управлінню легкої промисловості, з 1947 р. – 

Українському шкіряно-взуттєвому тресту Міністерства легкої промисловості УРСР, 

з 1953 р. – Миколаївському обласному управлінню легкої і харчової промисловості, 
з 1954 р. – Головному управлінню шкіряно-взуттєвої промисловості Міністерства 
промислових товарів широкого вжитку УРСР. У 1955 р. завод передається у ведення 

взуттєвої фабрики № 12 та перейменовується у Миколаївський шкіряно-взуттєвий 

комбінат № 4 на підставі наказу Міністра промислових товарів широкого вжитку 

УРСР від 22 грудня 1954 р. № 523 та наказу Головного управління шкіряно-

взуттєвої промисловості УРСР від 27 грудня 1954 р. № 1098. У квітні 1969 р. із Ми-

колаївського шкіряно-взуттєвого комбінату № 4 було виділено шкіряне виробницт-
во в самостійне підприємство – Миколаївський шкіряний завод № 16, підпорядкову-

валось Головному управлінню шкіряної та дубильно-екстрактової промисловості 
УРСР. У жовтні 1976 р. на базі заводу було створено Миколаївське виробниче шкі-
ряне об’єднання на підставі наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 

11 жовтня 1976 р. № 347, підпорядковувалось Українському промисловому шкіря-

ному об’єднанню Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Займалося виробництвом шкіряної сировини для взуттєвої промисловості. 
 

Накази Миколаївського обласного управління легкої промисловості, Міні-
стерства легкої промисловості УРСР, Головного управління шкіряної та дуби-
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льно-екстрактової промисловості УРСР; листування з Міністерством легкої 
промисловості УРСР, Головним управлінням шкіряної та дубильно-екстракто-

вої промисловості УРСР; накази директора з адміністративно-господарських 

питань та особового складу; документи з капітального будівництва; протоко-

ли з технічних нарад; техпромфінплани; комплексні плани з соціального та 
економічного розвитку об’єднання; плани з виробництва та реалізації продук-

ції; квартальні плани; виробничо-фінансові плани та звіти; плани та звіти з 
праці; звіти з основної та фінансово-господарської діяльності, про роботу з 
кадрами; річні, статистичні звіти; техніко-економічні показники фактичної 
витрати сировини на виробництво продукції; документи про соціалістичне 
змагання; документи про роботу групи народного контролю; штатні розписи; 

кошториси витрат; документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Миколаївська трикотажна фабрика  

Николаевская трикотажная фабрика  

Ф. Р-3166, 59 од. зб., 1945–1958 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в 1944 р. В 1958 р. припинила діяльність і увійшла в 1959 р. до складу Ми-

колаївського трикотажного комбінату. Підпорядковувалась обласному управлінню 

місцевої промисловості Миколаївського облвиконкому. 

Виробляла трикотажні вироби для населення. 

 

Накази директора (1951–1958). Техпромфінплани. Звіти з виробництва 
продукції, фінансові звіти, з кадрової роботи, по праці. Протоколи загальних 

зборів робітників і службовців (1953). Звіти про чисельність працівників з ви-

щою та середньою освітою. Пояснювальна записка про роботу фабрики 

(1947). Документи про впровадження винаходів і раціоналізаторських пропо-

зицій. Штатні розписи і кошториси видатків. 

 

Миколаївське виробниче трикотажне об’єднання імені XXV з’їзду КПРС  

Николаевское производственное трикотажное объединение  
имени XXV съезда КПСС  

Ф. Р-3164, 612 од. зб., 1959–1985 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене в січні 1959 р. як Миколаївський трикотажний комбінат. Перебував у під-

порядкуванні управління легкої промисловості Херсонського раднаргоспу, з 1963 – 

Чорноморського раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Згідно з наказом міністра легкої промисловості УРСР від 23 жовтня 1967 р. комбінат 
реорганізований в Миколаївське виробниче трикотажне об’єднання. На підставі По-

станови Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1976 р. об’єднанню присвоєно ім’я ХХV 

з’їзду КПРС. 

Керувало і координувало роботу підвідомчих підприємств. 

Документи надійшли на зберігання 23 лютого 1972 р. Останнє надходження – 3 ве-
ресня 1999 р.  
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Накази директора комбінату (1959–1967), генерального директора об’єд-

нання (1968–1985). Виробничо-фінансові плани та звіти, техпромфінплани, 

плани з праці. Кошториси видатків і штатні розписи. Плани соціально-

економічного розвитку об’єднання на 1978–1980, 1981–1985 рр. Протоколи 

виробничих і технічних рад, науково-технічних конференцій. Цільові і ком-

плексні програми впровадження передових досягнень науки і техніки, механі-
зації і автоматизації, підвищення технічного рівня виробництва (1981–1985) 

та звіти про їх виконання. Звіти про собівартість продукції (1969–1985). Звіти, 

довідки про наукову організацію праці, стан роботи науково-технічної інфор-

мації (1969–1985), з охорони праці та техніки безпеки (1974–1985). Документи 

про проведення Всесоюзного громадського огляду культури виробництва на 
честь 100-річчя від дня народження В. І. Леніна (1969), республіканського 

огляду використання резервів економії і бережливості матеріальних і енерге-
тичних ресурсів (1977–1978). Листування з “Укртрикотажпромом”, підвідом-

чими підприємствами про збільшення випуску трикотажних, панчішно-

шкарпеткових виробів, покращання їх якості, розширення асортименту виро-

бів, підвищення технічного рівня виробництва за рахунок технічного пере-
озброєння діючого підприємства (1983–1985). Документи про нагородження 

орденами і медалями СРСР робітників, службовців, ІТР (1976, 1978, 1984). 

Звіти про фінансово-господарську діяльність, штатні розписи, кошториси ви-

датків. Документи про роботу групи народного контролю, первинних організа-
цій Науково-технічного товариства працівників легкої промисловості та Всесо-

юзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Документи профкому. 

 

Миколаївська меблева фабрика 

Николаевская мебельная фабрика 

Ф. Р-4687, 386 од. зб., 1962–1985 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена в 1962 р. на базі ліквідованих меблевих фабрик №№ 3, 4, 5 відповідно до 

розпорядження Херсонського раднаргоспу від 7 травня 1962 р. та згідно з наказом 

обласного управління промисловості будівельних матеріалів від 16 травня 1962 р.  

Підпорядковувалась Херсонському раднаргоспу, з 1963 р. – Чорноморському радна-
ргоспу, з 1966 р. – Одеському міжобласному тресту деревообробної промисловості 
“Одесадеревопром”, з листопада 1971 р. – Одеському міжобласному виробничому 

об’єднанню деревообробної промисловості “Одесадеревопром”. 

Займалась виробництвом меблів.  

 

Накази директора фабрики (1969–1985). Техпромфінплани, фінансові пла-
ни, плани з виробництва і собівартості продукції, по праці і звіти про їх вико-

нання. Статут фабрики (1976). Документи про впровадження нової техніки і 
поліпшення якості продукції, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, про 

охорону праці і техніку безпеки, про проведення огляду-конкурсу на кращий 

колектив по впровадженню передового досвіду і науково-технічної інформації 
(1976), передачу Новобузької меблевої фабрики в підпорядкування Миколаїв-
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ській меблевій фабриці (1975). Відомості про виконання плану з кадрової ро-

боти, введення в дію виробничих потужностей і капітальних вкладень, реалі-
зацію продукції. Акти ревізій. Аналізи, довідки про діяльність підприємства. 
Звіти про виробничо-фінансову діяльність. Штатні розписи і кошториси вида-
тків. Документи профкому. 

 

Вознесенське орендне виробниче шкіряне об’єднання  

Корпорації “Легтекс”  

Вознесенское арендное производственное кожевенное  
объединение Корпорации “Легтекс” 

Ф. Р-5937, 134 од. зб., 1979–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенський шкіряний завод введено в експлуатацію у 1978 р. на підставі наказу 

Міністра легкої промисловості УРСР від 12 грудня 1978 р. № 436. Підпорядковував-

ся Міністерству легкої промисловості УРСР. У липні 1979 р. завод був перейменова-
ний у Вознесенське виробниче шкіряне об’єднання ім. ХХVІ з’їзду КПРС на підста-
ві наказу Міністра легкої промисловості УРСР від 11 липня 1979 р.  

№ 258. Згідно з договором з Фондом держмайна України від 10.12.1991 р. № 101 

перейменоване у Вознесенське орендне виробниче шкіряне об’єднання Корпорації 
“Легтекс”.  

Займалось випуском хромових шкір.  

Перше надходження документів – листопад 1999 р. 

 

Накази директора з основної діяльності; протоколи нарад при генерально-

му директорі, технічної Ради; техпромфінплани; річні, статистичні, фінансові 
звіти; звіти з фінансово-господарської діяльності, з праці, з введення в дію 

нової техніки; документи про соціалістичне змагання; документи про роботу 

групи народного контролю; штатні розписи; документи про роботу профспіл-

кового комітету. 

 

Акціонерне товариство закритого типу  

“Вознесенське шкіряне об’єднання” (АТЗТ “Возко”) 

Акционерное общество закрытого типа  

“Вознесенское кожевенное объединение” (АОЗТ “Возко”) 

Ф. 6096, 11 од. зб., 1994–1997 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Акціонерне товариство закритого типу “Вознесенське шкіряне об’єднання” (АТЗТ 

“Возко”) створене в процесі приватизації на базі Вознесенського орендного вироб-

ничого шкіряного об’єднання. Діяльність організації простежується за документами 

протягом 1994–1997 рр. Акціонерне товариство закритого типу “Вознесенське шкі-
ряне об’єднання” (АТЗТ “Возко”) спеціалізується на виробництві хромових шкірто-

варів для верху взуття. 

Перше надходження документів – 2007 р. 

 

Накази генерального директора з основної діяльності. Звіти з виробничо-

господарської та фінансової діяльності товариства. 
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ПІДПРИЄМСТВА  ПОЛ І Г РАФ І ЧНО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Комунальне підприємство “Миколаївська обласна друкарня”  

Коммунальное предприятие “Николаевская областная типография”  

Ф. Р-564, 352 од. зб., 1926–1940, 1944–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1921 р. як Миколаївська державна друкарня. В квітні 1923 р. було прис-
воєно ім’я В. І. Леніна. В 1937 р. у зв’язку з утворенням Миколаївської області стала 
називатися Миколаївська обласна друкарня ім. Леніна. В 1941 р. припинила діяль-

ність і відновила її в квітні 1944 р. 10 листопада 1992 р. перетворена в комунальне 
підприємство “Миколаївська обласна друкарня”. Підпорядковувалась видавництву 

“Красный Николаев”, з 1930 р. – видавництву “Шлях індустріалізації”, з 1937 р. – 

видавництву “Більшовицький шлях”, з 1944 р. – Миколаївському обласному управ-

лінню поліграфії і видавництва, з 1949 р. – Миколаївському обласному управлінню 

у справах поліграфічної промисловості, видавництва і книжкової торгівлі, з 1953 р. – 

Миколаївському обласному управлінню культури, з 1955 р. – Миколаївському обла-
сному управлінню видавництва, з 1964 р. – Миколаївському обласному управлінню 

преси, з 1972 р. – Миколаївському обласному управлінню у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, з 1992 р. – Миколаївському обласному управлінню у 

справах преси та інформації. 
Займалось видавництвом книжок, газет, виготовленням поліграфічної продукції. 
 

Накази директора (1927–1929, 1933–1937, 1939–1940, 1944–1997). Техпро-

мфінплани, плани з виробництва і собівартості продукції, по праці, фінансові 
плани і звіти про їх виконання. Баланси виробничих потужностей (1977, 1979, 

1982–1985). Положення про друкарню (1953, 1971). Паспорт друкарні (1933). 

Протоколи виробничих зборів працівників (1964–1965, 1967). Акти передачі 
при зміні керівника (1981, 1983). Статистичні звіти про виконання планів з 
виробництва, праці, впровадження передової технології, нової техніки, охоро-

ни праці і техніки безпеки, з кадрової роботи. Штатні розписи і кошториси 

видатків. Звіти про фінансово-господарську діяльність. Відомості на видачу 

заробітної плати працівникам (1936–1938). Списки працівників (1928–1934). 

Документи профкому. 

ПІДПРИЄМСТВА  МІСЦЕВО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Миколаївський державний механічний завод “Більшовик”  

Николаевский государственный механический завод “Большевик”  

Ф. Р-991, 340 од. зб., 1930–1940 рр. Описи. Рос. мова. 

Заснований в 1930 р. на базі обозних майстерень Миколаївського тресту металооб-

робної промисловості. Підпорядкований Державному республіканському об’єднан-

ню металообробної промисловості “Укрмето”, з 1934 р. – Одеському, а потім Мико-

лаївському обласному управлінню місцевої промисловості. 
Займався виготовленням підйомно-транспортного устаткування, вагонетками. 
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Постанови, накази, розпорядження по Одеському і Миколаївському облас-
них управліннях місцевої промисловості; протоколи загальних нарад робітни-

ків і службовців заводу, технічних і виробничих нарад; річні промислово-

фінансові плани заводу; річні і періодичні звіти і доповіді про роботу заводу; 

листування про випуск і реалізацію продукції та зниження її собівартості, ви-

конання виробничих планів, збільшення виробничих потужностей заводу, по-

стачання його сировиною і паливом, охорону і нормування праці; відомості 
про кількісний склад і рух робочої сили, стан виробничого навчання, стаханов-

ський рух на заводі; колективні договори; титульні списки капітальних робіт. 
 

Миколаївський державний металофурнітурний завод  

Николаевский государственный металлофурнитурный завод  

Ф. Р-983, 94 од. зб., 1933–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Заснований в 1930 р., підпорядковувався Одеському облвиконкому, з 1934 р. – відді-
лу місцевої промисловості Миколаївської міської ради та одночасно Народному ко-

місаріату місцевої промисловості УРСР, республіканському тресту “Металошир-

вжиток”. Припинив свою діяльність у 1940 р. 

Займався виготовленням фурнітури для портфелів, чемоданів і виготовленням миль-

ниць, попільниць та ін. 

 

Постанови і накази Одеського облвиконкому, відділу місцевої промисло-

вості Миколаївської міської ради, Народного комісаріату місцевої промисло-

вості УРСР; накази директора з особового складу; протоколи технічних, ста-
хановських нарад, засідань пленуму заводського комітету та розцінково-

конфліктної комісії; листування з Одеським обласним трестом місцевої про-

мисловості, республіканським трестом “Металоширвжиток”, підприємствами, 

начальником міської міліції; техпромфінплани; виробничі, цехові та фінансові 
плани; річні звіти; кошториси цехових і транспортних витрат; кошториси і 
креслення на переобладнання гуртожитку і житлових приміщень; списки робі-
тників, стахановців; правила внутрішнього розпорядку; відомості на видачу 

заробітної плати. 

 

Миколаївська фабрика штампів і печаток  

Николаевская фабрика штампов и печатей  

Ф. Р-1341, 9 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена в 1924 р. як артіль “Трудметал”, з 1936 р. – фабрика штампів і печаток. 

Підпорядковувалась обласному хімкульттресту, з 1937 р. – Миколаївському місько-

му відділу місцевої промисловості. 
Виробляла мідні і каучукові штампи і печатки, металеві інвентарні номери, таблич-

ки і клейма. 
 

Річні і квартальні виробничі плани і звіти. Розцінки на продукцію фабрики 

(1938). Характеристика і акт передачі фабрики у відання міського відділу міс-
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цевої промисловості (1937). Штатний розпис адмінперсоналу (1937). Відомос-
ті нарахування заробітної плати працівникам (1936–1938). 

 

Панчішно-шкарпетна фабрика  

Чулочно-носочная фабрика  

Ф. Р-3163, 35 од. зб., 1948–1958 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в 1947 р. відповідно до постанови Миколаївського облвиконкому від 28 

травня 1947 р. Припинила діяльність у 1958 р. В 1959 р. увійшла до складу Микола-
ївського трикотажного комбінату. Підпорядковувалась обласному управлінню міс-
цевої промисловості. 
Виробляла панчохи і шкарпетки для населення. 

 

Накази директора (1953–1958). Техпромфінплани, плани з виробництва 
продукції, організаційно-технічних заходів, по праці. Звіти з виробництва, фі-
нансові звіти, з кадрової роботи. Протоколи виробничих нарад (1955). Допові-
дна записка про підсумки обстеження роботи фабрики (1954). Документи про 

впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій (протоколи, стати-

стичні звіти). Штатний розпис і кошторис видатків (1955). 

 

Миколаївська прядильно-ткацька фабрика 

Николаевская прядильно-ткацкая фабрика 

Ф. Р-3165, 8 од. зб., 1956–1958 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в 1956 р. Припинила діяльність у 1958 р. і увійшла в 1959 р. до складу Ми-

колаївського трикотажного комбінату.  

Підпорядковувалась управлінню місцевої промисловості Миколаївського облвикон-

кому. 

Виробляла напівфабрикати для артілі “Трикотажник”. 

 

Накази директора (1958). Техпромфінплани, плани з виробництва продук-

ції і звіти про їх виконання. Фінансові звіти і звіти про чисельність працівни-

ків з вищою та середньою освітою. Штатний розпис і кошторис видатків (1957). 

УСТАНОВИ  ПО  ЕКСПЛУАТАЦ І Ї   

ТА  ПОСТАЧАННЮ  ЕЛЕКТ РОЕНЕР Г І Ї  

Миколаївська теплоелектроцентраль державної акціонерної компанії з 
енергетичного постачання “Миколаївобленерго” 

Николаевская теплоэлектроцентраль государственной акционерной  

компании по энергетическому снабжению “Николаевоблэнерго”  

Ф. Р-1366, 1401 од. зб., 1931–1940, 1944–1996 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена в червні 1940 р. як державний Миколаївський енергетичний комбінат на 
базі двох підприємств: Миколаївської державної районної електростанції (ДРЕС) та 
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Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ). До складу енергокомбінату увійшли 

Миколаївський електромережний район та Миколаївський енергозбут. В 1941 р. 

припинив діяльність і відновив її в 1944 р. У зв’язку зі збільшенням потужності ТЕЦ 

експлуатація ДРЕС припинена в 1960 р., а в 1970 р. повністю демонтована. Згідно з 
наказом управління “Херсоненерго” від 11 жовтня 1960 р. із складу енергетичного 

комбінату відокремлено Миколаївський електромережний район і Миколаївський 

енергозбут і передані в підпорядкування управлінню “Херсоненерго”, в результаті 
чого енергокомбінат реорганізований в Миколаївську теплоелектроцентраль (ТЕЦ). 

Підпорядковувалась Наркомату електростанцій СРСР, з 1946 р. – Міністерству елек-

тростанцій СРСР, з 1957 р. – управлінню енергетичного господарства Херсонського 

раднаргоспу, з 10 червня 1960 р. – районному енергетичному управлінню “Херсон-

енерго” Херсонського раднаргоспу, з 1963 р. – районному енергетичному управлін-

ню “Одесаенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, з 26 червня 

1974 р. – виробничому енергетичному об’єднанню “Одесаенерго” Міністерства ене-
ргетики і електрифікації УРСР. Згідно з наказом Міністерства енергетики і електри-

фікації УРСР від 31 серпня 1995 р. – Державна акціонерна компанія з енергетичного 

постачання “Миколаївобленерго”. 

Займалася забезпеченням теплоенергією і електроенергією споживачів. 

 

Накази і розпорядження управляючого електростанції (1937–1938), дирек-

тора енергокомбінату (1944–1996). Статути енергокомбінату (1940, 1947). 

Техпромфінплани, фінансові плани, технічні звіти, звіти з виробництва тепла і 
електроенергії, про виконання плану капітального будівництва, розвиток та 
впровадження нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про 

фінансово-господарську діяльність, статистичні звіти про надходження рац-

пропозицій, про роботу з кадрами. Протоколи виробничо-технічних рад, пар-

тійно-господарського активу. Титульні списки капітального будівництва енер-

гокомбінату. Доповіді директора про роботу енергокомбінату (1949–1955). 

Норми виробітку і розцінки (1939). Відомості про нагородження працівників 

урядовими нагородами (1952). Штатні розписи і кошториси видатків. Списки 

працівників Миколаївської електростанції (1932–1935, 1938). Документи проф-

кому.  

 

Миколаївське підприємство електричних мереж виробничого  

енергетичного об’єднання “Одесаенерго” 

Николаевское предприятие электрических сетей производственного  

энергетического объединения “Одессаэнерго” 

Ф. Р-3998, 588 од. зб., 1944–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови 

Миколаївська міська електрична мережа розпочала свою діяльність у 1944 р. невдо-

взі після визволення м. Миколаїв від нацистських окупантів. З 1945 р. підпорядкову-

валась Миколаївському енергокомбінату. У 1960 р. була реорганізована у Миколаїв-

ський електромережний район районного енергетичного управління “Херсон-

енерго”. З 1964 р. у підпорядкуванні районного енергетичного управління “Одеса-
енерго”. Згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації УРСР від 

17 серпня 1970 р. № 154 перейменований у Миколаївське підприємство електричних 

мереж з тим же підпорядкуванням. З січня 1976 р. районне енергетичне управління 
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“Одесаенерго” було перетворене у виробниче енергетичне об’єднання “Одесаенер-

го”. Згідно з наказом виробничого енергетичного об’єднання “Одесаенерго” від 

4 червня 1976 р. № 150 Миколаївське підприємство електричних мереж з 1 липня 

1976 р. було ліквідоване. 
Підприємство займалось передачею та розподілом електричної енергії споживачам. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1987 р. 

 

Накази, постанови, рішення, розпорядження Міністерства енергетики та 
електрифікації УРСР, районних енергетичних управлінь, місцевих органів 

влади. Накази з основної діяльності, плани та звіти про їх виконання, статисти-

чні звіти, статут Миколаївського підприємства електричних мереж районного 

енергетичного управління “Одесаенерго” (1970). Штатні розписи та кошториси 

витрат. Листування зі споживачами електричної енергії, документи з узгоджен-

ня приєднання енергоспоживачів до електромережі. Профспілкові документи. 

 

Миколаївське обласне підприємство сільських електричних мереж  

районного енергетичного управління “Одесаенерго” 

Николаевское областное предприятие сельских электрических сетей  

районного энергетического управления “Одессаэнерго”  

Ф. Р-3042, 819 од. зб., 1958–1976 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене в 1958 р. як обласна експлуатаційна контора “Сільенерго” згідно з наказом 

Міністерства сільського господарства УРСР від 31 грудня 1957 р. Згідно з наказом 

Головного управління сільської електрифікації Міністерства сільського господарст-
ва УРСР від 7 жовтня 1960 р. перейменована в Миколаївське енергетичне експлуата-
ційне управління сільського господарства. Згідно з наказом Міністерства енергетики 

і електрифікації УРСР від 13 березня 1972 р. перетворене в Миколаївське обласне 
підприємство сільських електричних мереж районного енергетичного управління 

“Одесаенерго”.  

Підпорядковувалось Головному управлінню сільської електрифікації 
“Укрголовсільенерго” Міністерства сільського господарства УРСР, з січня 1961 р. – 

Українському Республіканському тресту сільських електростанцій і електромереж 

“Укрсільенерго”, з 1963 р. – Головному управлінню сільської електрифікації 
“Главсільенерго”, з квітня 1972 р. – районному енергетичному управлінню “Одеса-
енерго”. 

Здійснювало експлуатацію сільських електростанцій, високовольтних ліній електро-

передач, технічне обслуговування підстанцій, капітальне будівництво, розширення 

сільських електроустановок. 

 

Накази Міністерства енергетики і електрифікації СРСР і УРСР, Головного 

управління сільської електрифікації Міністерства енергетики і електрифікації 
УРСР, начальника підприємства. Техпромфінплани, плани з виробництва еле-
ктроенергії, електрифікації сільського господарства, фінансові, по праці, капі-
тальному будівництву. Технічні звіти обласного підприємства і районних еле-
ктромереж. Звіт про виконання планів з виробництва, введення в експлуата-
цію нових електромереж, впровадження нової техніки, винаходів та раціоналі-
заторських пропозицій. Звіти про роботу гідроелектростанцій, інспекції 
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“Держсільенергонагляду”. Статистичні звіти про виконання планів з виробни-

цтва продукції, розподілу електроенергії, введення в дію нових виробничих 

потужностей, з кадрової роботи. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Акти прийому в експлуатацію закінчених об’єктів. Документи про передачу 

низьковольтних електромереж колгоспів і радгоспів на баланси районних елек-

тромереж. Інформації про надання технічної допомоги колгоспам, радгоспам і 
енергопідприємствам районних сільських центрів області. Рапорти про завер-

шення електрифікації сільських районів області (1970, 1972). Штатні розписи і 
кошториси видатків обласного підприємства і підвідомчих підприємств. Доку-

менти профкому. 

 

Миколаївське підприємство електричних мереж виробничого  

енергетичного об’єднання “Одесаенерго” 

Николаевское предприятие электрических сетей производственного  

энергетического объединения “Одессаэнерго”  

Ф. Р-5893, 362 од. зб., 1976–1994 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене згідно з наказом виробничого об’єднання “Одесаенерго” від 4 червня 

1976 р. як Миколаївське комплексне підприємство електричних мереж. Згідно з на-
казом виробничого енергетичного об’єднання “Одесаенерго” від 11 лютого 1980 р. 

перейменоване в Миколаївське підприємство електричних мереж. 

Підпорядковувалось виробничому енергетичному об’єднанню “Одесаенерго”.  

Займалося забезпеченням електроенергією споживачів області.  
 

Накази виробничого енергетичного об’єднання “Одесаенерго”, директора 
підприємства (1976–1994). Положення про підприємство (1976). Техпромпла-
ни, плани з виробництва і собівартості продукції, по праці, з капіталовкладень 

і звіти про їх виконання. Протоколи нарад при директорі підприємства (1981–

1987). Документи про роботу ради старійшин-енергетиків підприємства (1977). 

Статистичні звіти. Документи про розвиток та впровадження нової техніки, про 

травматизм, техніку безпеки і охорону праці, з кадрової роботи. Звіти про ви-

робничо-технічну діяльність обласного підприємства і підвідомчих підпри-

ємств. Штатні розписи і кошториси видатків. Документи профкому. 

 

Миколаївське обласне міжгосподарське  
енергетичне підприємство “Облсільгоспенерго” 

Николаевское областное межхозяйственное  
энергетическое предприятие “Облсельхозэнерго” 

Ф. Р-5848, 21 од. зб., 1977–1980 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене відповідно до постанови обласної Ради уповноважених представників під-

приємств “Сільгоспенерго” від 28 грудня 1977 р. як Миколаївське міжколгоспне 
виробничо-експлуатаційне об’єднання з енергетики “Облміжколгоспенерго”. З 1 лип-

ня 1978 р. перейменоване в Миколаївське обласне міжгосподарське енергетичне 
підприємство “Облсільгоспенерго”. 

Підпорядковувалось Миколаївському управлінню сільського господарства.  
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Постанови Миколаївської обласної ради колгоспів, Миколаївської облас-
ної ради уповноважених представників підприємств “Сільгоспенерго”. Накази 

директора підприємства (1977–1980). Статут підприємства (1978). Виробничо-

фінансові плани і звіти про їх виконання. Протоколи виробничих нарад 

(1980). Статистичні звіти з кадрової роботи. Штатні розписи і кошториси ви-

датків. Документи про соціалістичні змагання. 

 

Дирекція підприємств, що будуються,  

Миколаївської обласної експлуатаційної контори “Сільенерго” 

Дирекция строящихся предприятий  

Николаевской областной эксплутационной конторы “Сельэнерго” 

Ф. Р-3041, 11 од. зб., 1955–1958 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У 1955 р. у м. Миколаїв була створена дирекція гідроелектростанцій, що будуються. 

Підпорядковувалась Одеській міжобласній конторі по експлуатації сільських елект-
ростанцій та електромереж “Сільенерго”, а також керувалась у своїй роботі вказівка-
ми Головного управління сільських електростанцій та електромереж Міністерства 

сільського господарства УРСР. Згідно з наказом Міністерства сільського господарс-
тва УРСР від 14 березня 1956 р. № 162 стала іменуватись дирекцією підприємств, 

що будуються, Одеської міжобласної контори по експлуатації сільських електроста-
нцій та електромереж “Сільенерго” Головного управління сільських електростанцій 

та електромереж Міністерства сільського господарства УРСР. З січня 1958 р. підпо-

рядковувалась Миколаївській обласній конторі “Сільенерго” Головного управління 

сільських електростанцій та електромереж Міністерства сільського господарства 
УРСР. Дирекція припинила свою діяльність 1 жовтня 1958 р. згідно з вказівкою Го-

ловного управління сільської електрифікації Міністерства сільського господарства 
УРСР від 29 серпня 1958 р. і на підставі наказу від 16 вересня 1958 р. № 90 по Мико-

лаївській обласній конторі “Сільенерго”. Керувала будівництвом гідроелектростан-

цій на території Миколаївської області та контролювала їх роботу. 

Документи надійшли на зберігання у 1971 р. 

 

Накази, розпорядження Головного управління сільських електростанцій та 
електромереж Міністерства сільського господарства УРСР. Річні звіти з фі-
нансово-господарської діяльності дирекції. Акт ревізії фінансово-господар-

ської діяльності дирекції. Контрольний журнал дирекції (1956). Штатні розпи-

си та кошториси витрат. 
 

Первомайська міжколгоспна рада з електрифікації і електроексплуатації 
Первомайский межколхозный совет по электрификации  

и электроэксплуатации 

Ф. Р-5182, 21 од. зб., 1950–1955 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена 24 лютого 1950 р., припинила діяльність у 1956 р. на підставі протоколу 

зборів уповноважених колгоспів Первомайського району від 7 липня 1956 р. 

Займалась будівництвом електроустановок і контролем за витрачанням електроенер-

гії. 
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Рішення виконкому Первомайської райради депутатів трудящих. Накази 

директора (1954–1956). Положення про раду (1950). Протоколи засідань чле-
нів міжколгоспної ради (1951–1955), засідань ради (1955). Штатні розписи і 
кошториси видатків. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

Лисогірська міжколгоспна рада з електроексплуатації 
Лысогорский межколхозный совет по электроэксплуатации 

Ф. Р-4514, 20 од. зб., 1949–1957 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена 5 листопада 1949 р., припинила діяльність у 1956 р. в зв’язку із злиттям з 
Лисогірською районною міжколгоспною будівельною організацією на основі прото-

колу зборів уповноважених колгоспів Лисогірського району від 1 грудня 1956 р. 

Займалась будівництвом електроустановок і контролем за витрачанням електроенергії.  
 

Рішення і постанови виконкому Лисогірської райради депутатів трудящих. 

Розпорядження директора (1949–1957). Положення про раду (1949). Протоко-

ли засідань членів міжколгоспної ради (1949–1956), засідань ради (1951–

1954). Баланси з основної діяльності (1952, 1955). Титульний список і план 

капітального будівництва (1950). Штатний розпис і кошторис видатків.  

ТРАНСПОРТ  

Миколаївський морський торговельний порт 

Николаевский морской торговый порт 

Ф. Р-129, 2101 од. зб., 1918–1929, 1944–1990 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Заснований 1 червня 1862 р. як Миколаївський комерційний порт на підставі рішен-

ня Державної Ради від 10 квітня 1862 р. Згідно з декретом Ради Народних Комісарів 

від 30 січня 1918 р. був націоналізований торговельний флот, що знаходився в пор-

ту, а також майно пароплавних компаній і товариств. З 1920 р. – управління Мико-

лаївського морського торговельного порту Головного управління водного транспор-

ту Наркомату шляхів сполучення РРФСР, з 1924 р. – Наркомату шляхів сполучення 

СРСР, з 1944 р. – Наркомату морського флоту СРСР, з 1946 р. – Міністерства морсь-

кого флоту СРСР. З 1960 р. – Миколаївський морський торговельний порт Міністер-

ства морського флоту СРСР. 

Підпорядковувався Чорноморському державному морському пароплавству Мініс-
терства морського флоту СРСР. 

Займався перевезенням господарських вантажів, здійснював вантажно-розвантажу-

вальні роботи, обслуговував радянські та іноземні судна. 
Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 2000 р. 

 

Накази, директиви і розпорядження Наркомату шляхів сполучення РРФСР 

і СРСР (1922–1929), Наркомату морського флоту СРСР (1944–1945), Мініс-
терства морського флоту СРСР (1946–1972), Чорноморського пароплавства 
(1954–1972), начальника порту (1919–1922; 1926–1929; 1944–1990). Протоко-
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ли засідань виконавчого комітету спілки робітників водного транспорту 

(1920), технічних та диспетчерських нарад (1944–1990). Доповіді про стан 

порту і водного транспорту (1922, 1927), кон’юнктурні огляди за 1944 р. Лис-
тування про націоналізацію суден, відбудову порту після іноземної інтервен-

ції, громадянської та Другої світової війн; про реконструкцію порту  

(1944–1950). Акти ревізій порту (1925), технічних оглядів суден, приміщень. 

Судові журнали. Списки передових працівників порту (1948). Відомості з осо-

бового складу (1919, 1922). Накази начальника порту (1919–1922, 1926–1929, 

1944–1990). Техпромфінплани, виробничо-фінансові плани, плани з праці та 
вантажно-розвантажувальних робіт, капітального будівництва. Звіти про роз-
виток і впровадження нової техніки, наукової організації праці, надходження і 
впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Відомості про 

охорону праці і техніку безпеки. Колективні договори. Штатні розписи та ко-

шториси видатків. Звіти про фінансово-господарську діяльність. Документи 

групи народного контролю і портового профкому. 

 

Миколаївське агентство Нижньо-Дніпровської контори  

Українського акціонерного товариства повітряних шляхів  

сполучення “Укрповітряшлях” 

Николаевское агентство Нижне-Днепровской конторы Украинского  

акционерного общества воздушных путей сообщения “Укрвоздухпуть”  

Ф. Р-560, 36 од. зб., 1925–1926 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1926 рр. Підпо-

рядковувалось Нижньо-Дніпровській конторі Українського акціонерного товариства 
повітряних шляхів сполучення “Укрповітряшлях”, з 1925 р. – Одеській конторі Укра-
їнського акціонерного товариства повітряних шляхів сполучення “Укрповітряшлях”. 

Займалося прийомом і відправкою вантажів повітряним транспортом. 

 

Інструкції, циркуляри, накази Нижньо-Дніпровської і Одеської контор. 

Договори, угоди і листування з підприємствами, сільськогосподарськими то-

вариствами, конторами Українського акціонерного товариства повітряних 

шляхів сполучення “Укрповітряшлях” про заготівлю, перевезення, заванта-
ження і розвантаження товарів, здачу торговельних приміщень в оренду, про 

стан роботи агентства, фінансово-кредитні операції. Документи з особового 

складу (списки працівників, посвідчення, довідки). 

 

Миколаївське відділення Центрального Бюро по розподілу  

місць у поїздах в Україні 
Николаевское отделение Центрального Бюро по распределению  

мест в поездах в Украине 

Ф. Р-80, 10 од. зб., 1921 р. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1921 р.  
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Займалось розподілом посадочних місць у поїздах та наглядом за станом роботи в 

поїздах та на залізничних станціях. 

 

Інструкції Центрального Бюро по розподілу місць у поїздах в Україні для 

контролерів-інструкторів і завідуючих бюро. Накази Центрального Бюро по 

розподілу місць у поїздах з основної діяльності та з особового складу. Накази 

Миколаївського відділення по розподілу місць у поїздах з особового складу. 

Протоколи загальних зборів робітників Миколаївського відділення. Рапорти 

контролерів про стан роботи в поїздах, заявки підприємств та організацій в 

комісію по розподілу місць у поїздах, про забезпечення квитками відряджених 

осіб. Кошторис видатків. 

 

Судноплавний нагляд Херсонської пристані Правління  

внутрішніх водних шляхів Дніпровсько-Бузького басейну 

Судоходный надзор Херсонской пристани Правления  

внутренних водных путей Днепровско-Бугского бассейна 

Ф. Р-105, 1 од. зб., 1923–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1923–1924 рр. Підпо-

рядковувалась правлінню внутрішніх водних шляхів Дніпровсько-Бузького басейну. 

Наглядала за діяльністю Херсонської пристані. 
 

Накази та інструкції начальника правління внутрішніх водних шляхів 

Дніпровсько-Бузького басейну. Накази начальника судноплавного нагляду 

Херсонської пристані з особового складу. 

 

Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської кооперативної  
спілки “Вукоопспілка” у Миколаївському торговельному порту 

Уполномоченный транспортной конторы Всеукраинского  

кооперативного союза “Вукоопсоюз” в Николаевском торговом порту 

Ф. Р-2038, 1 од. зб., 1923–1924 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1923–1924 рр. 

Перше надходження документів – 1953 р.  

 

Циркуляри, листування з управлінням Всеукраїнської кооперативної спіл-

ки “Вукоопспілка”, з транспортними конторами кооперативної спілки з фінан-

сових питань. Відомості на видачу заробітної плати працівникам (1923). 

 

Миколаївська контора Одеського обласного  

транспортного тресту “Облтранстрест” 

Николаевская контора Одесского областного  

транспортного треста “Облтранстрест” 

Ф. Р-1189, 28 од. зб., 1931–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1931 р. Ліквідована у 1937 р. Підпорядковувалась Одеському обласному 

транспортному тресту по експлуатації машин. 
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Забезпечувала потребу міста у гужовому і автомобільному транспорті. 
Перше надходження документів – 1944 р. 

 

Інструкції, циркуляри, накази Всеукраїнської дирекції Союзтрансу, Одесь-

кого облтресту. Накази, листування з Одеським обласним трестом “Обл-

транстрест” про перевезення вантажів, роботу автогужового транспорту, про-

ведення весняної кампанії, оренду приміщень, експлуатацію машин. Відомос-
ті про наявність і стан гужового транспорту. Накази з особового складу Оде-
ського облтранстресту (1933–1936), Миколаївської контори (1931–1936), гара-
жу контори ( 1931–1933). 

 

Миколаївська інспекція Регістру СРСР  

Міністерства морського флоту СРСР 

Николаевская инспекция Регистра СССР  

Министерства морского флота СССР 

Ф. Р-4752, 221 од. зб., 1950–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена у квітні 1950 р. як Миколаївська інспекція морського Регістру СРСР. З 

жовтня 1953 р. – Миколаївська інспекція Регістру СРСР, з жовтня 1954 р. – Микола-
ївська інспекція морського Регістру СРСР, з липня 1956 р. – Миколаївська інспекція 

Регістру СРСР Міністерства морського флоту СРСР.  

Підпорядковувалась Міністерству морського флоту СРСР і управлінню Чорномор-

ського державного морського пароплавства. 
Здійснювала технічний нагляд за будівництвом і станом морських суден, а також їх 

класифікацію. Забезпечувала потребу міста у гужовому і автомобільному транспорті. 
Перше надходження документів – 1976 р., останнє – 1994 р. 

 

Накази Регістру СРСР і Чорноморського пароплавства. Положення, нака-
зи, розпорядження начальника Миколаївської інспекції. Протоколи виробни-

чих нарад (1955–1958, 1961). Виробничо-фінансові плани. Технічні звіти. Річ-

ні звіти з праці. Статистичні звіти про чисельність апарату управління та про 

розподіл працівників за посадами. Штатні розписи, кошториси видатків. Звіти 

про фінансово-господарську діяльність. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське територіально-виробниче об’єднання  

автомобільного транспорту 

Николаевское территориально-производственное объединение  
автомобильного транспорта 

Ф. Р-2936, 832 од. зб., 1944–1974, 1986–1995 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворено в 1937 р. як Миколаївське обласне відділення Головного управління авто-

мобільного транспорту Народного комісаріату заготівель СРСР “Союззаготтранс”. 

У 1941 р. припинило діяльність і відновило роботу в червні 1944 р. Відповідно до 

Постанови Народного комісаріату заготівель СРСР від 10 жовтня 1945 р. реорганізо-

вано в Миколаївський обласний автомобільний трест Головного управління автомобі-
льного транспорту Народного комісаріату заготівель СРСР, з січня 1953 р. – Голов-
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ного управління автомобільних господарств Міністерства автомобільного транспор-

ту СРСР “Союзсільгоспавтотранспорт”, з липня 1955 р. – Міністерства автомобіль-

ного транспорту і шосейних шляхів УРСР. Згідно з наказом Міністерства автомо-

більного транспорту і шосейних шляхів УРСР від 9 жовтня 1963 р. Миколаївський 

обласний автомобільний трест перейменовано в Миколаївський обласний виробни-

чий автомобільний трест. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту 

і шосейних шляхів від 10 січня 1966 р. перейменовано в Миколаївське виробниче 
управління автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних шляхів УРСР, з 27 січня 1969 р. – Міністерства автомобільного транспор-

ту УРСР. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 

29 травня 1970 р. Миколаївське виробниче управління автомобільного транспорту 

перейменовано в Миколаївське обласне виробниче управління автомобільного тран-

спорту з підпорядкуванням Головному управлінню вантажного автомобільного 

транспорту “Главвантажавтотранспорт” Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 10 жовт-
ня 1974 р. Миколаївське обласне виробниче управління автомобільного транспорту 

припинило діяльність. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР від 20 березня 1986 р. Миколаївське обласне виробниче управління автомо-

більного транспорту відновило діяльність як Миколаївське управління автомобіль-

ного транспорту шляхом злиття Миколаївського обласного управління вантажного 

транспорту і Миколаївського управління пасажирського транспорту. Згідно з нака-
зом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 29 грудня 1987 р. Миколаїв-

ське обласне управління автомобільного транспорту перейменовано в Миколаївське 

державне виробниче об’єднання автомобільного автотранспорту. Відповідно до  

Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. і Постанови Ради 

Міністрів УРСР від 22 липня 1988 р. “Про схему управління автомобільним і річко-

вим транспортом загального користування” утворено Міністерство транспорту 

УРСР. Згідно з наказом Міністерства транспорту УРСР від 27 липня 1988 р. Мико-

лаївське державне управління автомобільного транспорту перейменовано в Микола-
ївське територіально-виробниче об’єднання автомобільного транспорту. 

Підпорядковувалося Наркомату СРСР, з 1953 р. – Міністерству автомобільного 

транспорту УРСР.  

Керувало дорожнім господарством області, створювало умови для безперервного і 
безпечного руху транспорту на автошляхах загального користування, здійснювало 

внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. 

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 2001 р. 

 

Накази Міністерства автомобільного транспорту УРСР, начальника управ-

ління. Протоколи виробничо-технічної ради. Статути тресту (1945, 1948, 1952, 

1955). Типове положення автотранспортних рот (1948). Плани, звіти, відомос-
ті про обсяги вантажних і пасажирських перевезень, роботу підвідомчих підп-

риємств. Відомості про наявність і технічний стан автотранспорту. Плани, до-

відки, відомості, акти про впровадження нової техніки, передових методів ор-

ганізації праці, раціоналізацію вантажоперевезень підприємствами управлін-

ня, експлуатацію, розвиток і стан пасажирського автотранспорту. Колективні 
договори і акти про їх виконання. Листування з Міністерством автомобільно-

го транспорту, облвиконкомом, підвідомчими підприємствами про впрова-
дження наукової організації праці на підприємствах управління, обслугову-

вання населення області, перевезення сільськогосподарської продукції. Доку-
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менти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про 

фінансову і господарську діяльність управління та підвідомчих автотранспор-

тних підприємств. Документи про соціалістичне змагання. 

 

Миколаївське обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту,  

експлуатації і утримання автомобільних шляхів 

Николаевское областное производственное объединение строительства, 

ремонта, эксплуатации и содержания автомобильных путей 

Ф. Р-2838, 1523 од. зб., 1944–2000 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1938 р. як Миколаївський обласний дорожній відділ на підставі постано-

ви організаційного комітету Президії Верховної Ради УРСР по Миколаївській облас-
ті від 18 вересня 1938 р. В 1941 р. припинив діяльність і відновив роботу в квітні 
1944 р. Був відділом облвиконкому і одночасно перебував у підпорядкуванні Голов-

ного шляхового управління при Раді Народних Комісарів УРСР, з 1946 р. – при Раді 
Міністрів УРСР. У серпні 1953 р. обласний шляховий відділ перейменовано в облас-
ний відділ шляхового і транспортного господарства, з жовтня 1953 р. перейшов у 

підпорядкування Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР. 

У липні 1954 р. перейменовано в обласне управління автотранспорту і шосейних 

шляхів, з 1956 р. – в обласне управління будівництва і експлуатації шосейних шля-

хів, з лютого 1963 р. – в обласне управління будівництва і експлуатації шосейних 

шляхів. Згідно з наказом Міністерства будівництва і експлуатації автошляхів УРСР 

від 27 лютого 1974 р. реорганізовано у виробниче обласне управління будівництва і 
експлуатації автошляхів. Згідно з наказом Міністерства будівництва і експлуатації 
доріг УРСР від 30 грудня 1987 р. Миколаївське обласне виробниче управління буді-
вництва і експлуатації автомобільних доріг реорганізовано в Миколаївське обласне 
виробниче об’єднання будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних доріг. З 

серпня 1990 р. – Миколаївське обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту 

і утримання автомобільних доріг. З квітня 1993 р. – Миколаївське обласне управлін-

ня будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг. З вересня 1994 р. – Мико-

лаївське обласне управління будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних до-

ріг. Ліквідоване 7 серпня 2000 р. згідно з наказом Української державної корпорації 
“Укравтодор” від 4 серпня 2000 р. та наказом начальника Миколаївського облавто-

дору від 7 серпня 2000 р. Підпорядковувалось облвиконкому, з 2000 р. – Українській 

державній корпорації будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг 
“Укравтодор”. Займалося будівництвом і експлуатацією автомобільних шляхів. 

Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 2002 р.  

 

Накази, циркуляри та інструкції Головного шляхового управління при Раді 
Народних Комісарів УРСР (1944–1946), Головного шляхового управління при 

Раді Міністрів УРСР (1946–1953), Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних шляхів УРСР (1953–1968), Міністерства будівництва і експлуатації 
автомобільних доріг (1969–1987). Накази начальника управління. Положення 

про обласні шляхові відділи (1944). Історико-економічний нарис Варварівсь-

кого мосту через річку Південний Буг (1945). Зведений генеральний кошторис 
до технічного проекту на спорудження автомобільного шляху Миколаїв – 

Одеса (1952). Протоколи засідань комісії по шляховому будівництву при обл-
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виконкомі (1951–1952). Стенограма обласної наради шляховиків (1951). Лис-
тування про відбудову старого і будівництво нового мосту через річку Півден-

ний Буг (1948, 1960–1962), будівництво дороги Миколаїв – Казанка методом 

народної будови (1958). Протоколи техніко-економічної ради. Плани будівни-

цтва, ремонту і експлуатації шляхів. Акти прийому в експлуатацію автошляху 

Київ – Одеса, шляхів у районах області. Плани, звіти, доповіді, записки про 

діяльність райвідділів по відбудові і будівництву шляхів, мостів місцевого 

значення. Звіти про фінансово-господарську діяльність, роботу з кадрами. Зві-
ти, довідки, відомості про надходження і впровадження раціоналізаторських 

пропозицій, нової техніки, передових методів праці. Документи групи народ-

ного контролю. Штатні розписи, кошториси видатків. Колективні договори. 

Документи про соціалістичне змагання. Документи профкому. 

 

Миколаївське обласне виробниче управління  

вантажного автотранспорту 

Николаевское областное производственное управление  
грузового автотранспорта 

Ф. Р-5777, 383 од. зб., 1975–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1974 р. згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР 

від 10 жовтня 1974 р. в результаті розділення Миколаївського обласного виробничо-

го управління автомобільного транспорту на два управління: на Миколаївське обла-
сне виробниче управління вантажного транспорту і Миколаївське обласне виробни-

че управління пасажирського транспорту. Ліквідоване у 1986 р. згідно з наказом 

Міністерства автотранспорту УРСР від 20 березня 1986 р. і передане до складу Ми-

колаївського обласного управління автотранспорту. Підпорядковувалося Міністерс-
тву автомобільного транспорту УРСР. Здійснювало внутрішні міжнародні переве-
зення господарських вантажів автомобільним транспортом. 

Перше надходження документів – 1987 р., останнє – 1997 р. 

 

Накази Міністерства автомобільного транспорту УРСР, начальника управ-

ління. Протоколи виробничо-технічної ради, обласних нарад. 

Плани, звіти, аналізи, відомості про обсяги вантажних перевезень, роботу 

підвідомчих підприємств. Відомості про наявність і технічний стан автотранс-
порту, звіти про дорожньо-транспортні пригоди. Плани, довідки, відомості, 
акти про впровадження нової техніки, передових методів організації праці, 
раціоналізацію вантажоперевезень підприємствами управління, експлуатацію, 

розвиток і стан вантажного транспорту. Колективні договори і акти про їх ви-

конання. Листування з Міністерством автомобільного транспорту УРСР про 

впровадження наукової організації праці на підприємствах управління, обслу-

говування населення області, перевезення вантажів. Документи про роботу з 
кадрами. Штатні розписи, кошториси видатків. Звіти про фінансово-госпо-

дарську діяльність управління та підвідомчих автотранспортних підприємств. 

Документи про соціалістичне змагання. Документи профкому. Документи про 

роботу групи народного контролю. 
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Миколаївське обласне управління пасажирського автотранспорту              

Николаевское областное управление пассажирского автотранспорта 

Ф. Р-5813, 303 од. зб., 1974–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1974 р. згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР 

від 10 жовтня 1974 р. в результаті розділення Миколаївського обласного виробничо-

го управління автомобільного транспорту на Миколаївське обласне виробниче 
управління вантажного транспорту і Миколаївське обласне виробниче управління 

пасажирського транспорту. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспор-

ту УРСР від 21 листопада 1975 р. перейменоване в Миколаївське обласне управлін-

ня пасажирського автотранспорту. Згідно з наказом Міністерства автомобільного 

транспорту УРСР від 20 березня 1986 р. ліквідовано і передано до складу Миколаїв-

ського обласного управління автомобільного транспорту. Підпорядковувалось Міні-
стерству автомобільного транспорту УРСР. 

Здійснювало внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транс-
портом. 

Перше надходження документів – 1989 р., останнє – 1997 р. 

 

Накази Міністерства автомобільного транспорту УРСР, начальника управ-

ління. Протоколи виробничо-технічної ради. Плани, звіти, аналізи, відомості 
про обсяги пасажирських перевезень, роботу підвідомчих підприємств. Відо-

мості про наявність і технічний стан автотранспорту, звіти про дорожньо-

транспортні пригоди. Плани, довідки, відомості, акти про впровадження нової 
техніки, передових методів організації праці, розвиток і стан пасажирського 

автотранспорту. Плани капіталовкладень. Колективні договори. Листування з 
Міністерством автомобільного транспорту про обслуговування населення об-

ласті, виконання виробничого плану, роботу автотранспорту, організацію ав-

топеревезень, про підвищення культури обслуговування пасажирів. Докумен-

ти про роботу з кадрами. Штатні розписи. Звіти про фінансово-господарську 

діяльність управління та підвідомчих автотранспортних підприємств. Докуме-
нти про участь команди управління в авторалі Міністерства автотранспорту 

УРСР. Документи про соціалістичне змагання. Документи профкому. 

 

Миколаївська автомобільна база управління  

радгоспного транспорту “Укррадгосптранс”  

Николаевская автомобильная база управления  

с овхозного транспорта “Укрсовхозтранс” 

Ф. Р-2752, 686 од. зб., 1944–1958 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена в 1938 р. Припинила діяльність у 1941 р. і відновила роботу в березні 1944 р. 

Ліквідована 1 липня 1958 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 19 травня 1958 р. 

Підпорядковувалась управлінню радгоспного транспорту Міністерства радгоспів 

УРСР, з січня 1958 р. – управлінню радгоспного транспорту Міністерства сільського 

господарства УРСР. 

Перше надходження документів – 1958 р., останнє – 1961 р. 
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Документи з особового складу (накази, відомості нарахування заробітної 
плати працівникам, особові справи, особові картки, списки працівників). 

Акт збитків, заподіяних нацистськими окупантами (1944). 

 

Миколаївський об’єднаний авіаційний загін  

Николаевский объединенный авиационный отряд  

Ф. Р-5732, 277 од. зб., 1950–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Розпочав діяльність у квітні 1944 р. як авіаланка 202 авіазагону Українського управ-

ління цивільного повітряного флоту. Згідно з наказом Українського управління ци-

вільного повітряного флоту від 7 березня 1952 р. 202-й авіазагін увійшов до складу 

241-го авіазагону Головного управління повітряного флоту. Згідно з наказом Голов-

ного управління повітряного флоту від 25 серпня 1952 р. 241-й авіазагін реорганізо-

вано в 93-й авіазагін Українського територіального управління цивільного повітря-

ного флоту. Згідно з наказом Українського територіального управління цивільного 

повітряного флоту від 30 липня 1963 р. 93-й авіазагін перейменовано в Миколаївсь-

кий об’єднаний авіазагін. Підпорядковувався Українському управлінню цивільної 
авіації. 
Здійснював авіаперевезення вантажів, пошти, пасажирів, виконував авіахімічні ро-

боти в сільському господарстві. 
Перше надходження документів – 1985 р., останнє – 1991 р. 

 

Накази начальника Українського управління цивільної авіації, накази на-
чальника (командира) Миколаївського об’єднаного авіазагону. Протоколи за-
сідань технічної ради, виробничих нарад. Виробничі плани, аналіз стану робо-

ти авіаційно-технічної бази, аналіз стану льотної роботи. Звіти, статистичні 
звіти про діяльність авіазагону. Документи комплексних перевірок. Колектив-

ні договори. Штатні розписи. Звіти про фінансово-господарську діяльність, 

документи про соціалістичне змагання. Документи профкому. 

 

Миколаївська контора Одеського обласного кооперативного  

транспорту (облкооптранс) 
Николаевская контора Одесского областного кооперативного  

транспорта (облкооптранс) 

Ф. Р-1314, 441 од. зб., 1934–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена в 1932 р. Ліквідована 1 лютого 1936 р. на підставі постанови Президії 
Одеської облспоживспілки від 21 січня 1936 р. Підпорядковувалась правлінню 

Одеської облспоживспілки. 

Займалась перевезенням вантажів автомобільним і гужовим (ломовим) транспортом.  

 

Накази з адміністративно-господарських питань і особового складу. 

Особові справи і списки працівників і службовців. Документи ліквідацій-

ної комісії (накази, протоколи, листування). 
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Третя Миколаївська експлуатаційна дільниця  

Нижньо-Дніпровсько-Бузького лінійного відділу водного транспорту 

Третий Николаевский эксплуатационный участок  

Нижне-Днепровско-Бугского линейного отдела водного транспорта 

Ф. Р-1992, 12 од. зб., 1922–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1922–1923 рр.  

Підпорядковувалась Нижньо-Дніпровсько-Бузькому лінійному відділу водного тра-
нспорту. 

Займалась прийомом і відправкою вантажів, і упорядкуванням пасажирського руху. 

Перше надходження документів – 1952 р. 

 

Накази Південного округу шляхів сполучення водного транспорту і тре-
тьої експлуатаційної дільниці. Листування з Нижньо-Дніпровським лінійним 

відділом водного транспорту з фінансово-господарських питань. Договори 

про оренду пароплавів і торговельних приміщень. Акти розслідування причин 

аварій. Документи з особового складу (накази, анкети, посвідчення, протоко-

ли засідань комісії по перегляду справ з особового складу). 

 

Миколаївське агентство Нижньо-Дніпровсько-Бузького  

державного пароплавства 

Николаевское агентство Нижне-Днепровско-Бугского  

государственного пароходства 

Ф. Р-1912, 6 од. зб., 1923–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1923–1924 рр.  

Підпорядковувалось правлінню Нижньо-Дніпровсько-Бузького державного паро-

плавства. 
Займалось прийомом і відправкою вантажів, упорядкуванням пасажирського руху. 

Перше надходження документів – 1950 р. 

 

Накази, циркуляри і листування з правлінням Нижньо-Дніпровсько-Бузь-

кого державного пароплавства з адміністративно-господарських і фінансових 

питань, про відкриття водних шляхів Миколаїв – Херсон, Миколаїв – Возне-
сенськ, про заборону виконання понаднормативних робіт, про порядок прове-
дення українізації. Статут Нижньо-Дніпровсько-Бузького державного пароп-

лавства. Список працівників агентства.  
 

Миколаївське агентство першого Українського пайового  

товариства по вантажно-розвантажувальних роботах “Погрузка” 

Николаевское агентство первого Украинского паевого товарищества  

по погрузочно-разгрузочным работам “Погрузка” 

Ф. Р-452, 51 од. зб., 1925–1927 рр. Описи. Рос., укр. мови 

Підпорядковувалось першому Українському пайовому товариству по вантажно-

розвантажувальних роботах “Погрузка”. Ліквідоване в 1927 р. 
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Здійснювало вантажно-розвантажувальні роботи.  

Перше надходження документів – 1928 р. 

 

Накази і розпорядження завідуючого агентством з адміністративно-гос-
подарських питань і особового складу. Накази і листування з питань створен-

ня ліквідаційної комісії, укладання договорів на завантаження, розвантаження 

і перевезення вантажів, оренду приміщень. Статут товариства. Протоколи за-
сідань членів правління товариства. Акти обстеження роботи агентства. Книги 

обліку нещасних випадків (1926–1927). 

 

Пристані Нижньо-Дніпровсько-Бузького управління водного транспорту 

Пристани Нижне-Днепровско-Бугского управления водного транспорта 

3 фонди, 152 од. зб., 1921–1925 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

П р и с т а н і :  

Вознесенськ, ф. Р-1911, 71 од. зб., 1921–1925 рр. 

Миколаїв, ф. Р-1910, 75 од. зб., 1920–1924 рр. 

Нова  Одеса ,  ф. Р-1909, 6 од. зб., 1922–1925 рр. 

 

З 1920 р. – транспортні контори, з 1923 р. – пристані. 
Підпорядковувались Нижньодніпровському управлінню водного транспорту, з 
1921 р. – агентствам пристаней Нижньодніпровського лінійного відділу, з 1923 р. – 

управлінню Нижньодніпровського пароплавства. 
Займалися прийомом і відправкою вантажів, упорядкуванням пасажирського руху. 

 

Накази, циркуляри, розпорядження і листування про перевезення військо-

вих і цивільних вантажів, страхування вантажів, боротьбу з хабарництвом і 
крадіжками, боротьбу з холерою, з безробіттям, допомогу голодуючим, вве-
дення тарифів на перевезення вантажів. Звіти і відомості про діяльність прис-
таней, завантаження, розвантаження і рух пароплавів. Договори і угоди на пе-
ревезення вантажів, оренду приміщень. Акти відправлених вантажів, віднов-

лення мостів, рапорти капітанів суден. Статут і бюлетені Нижньодніпровсько-

Бузького державного пароплавства. Документи з особового складу (накази, 

списки, посвідчення, анкети працівників). 

 

Районні відділи шляхового і транспортного господарства, автотранспорту  

і шосейних шляхів, будівництва і експлуатації шосейних шляхів 

Районные отделы дорожного и транспортного хозяйства, автотранспорта 

и дорожных путей, строительства и эксплуатации шоссейных дорог 

24 фонди, 2808 од. зб., 1944–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відділи  шляхового  і  транспортного  господарства:  

Володимирівський ,  ф. Р-5283, 30 од. зб., 1944–1958 рр. 

Відділи  автотранспорту  і  шосейних  шляхів :  

Березнегуватський ,  ф. Р-3357, 124 од. зб., 1945–1962 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-4140, 157 од. зб., 1945–1962 рр. 
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Лисогірський ,  ф. Р-4873, 50 од. зб., 1945–1958 рр. 

Мостівський ,  ф. Р-4058, 36 од. зб., 1944–1959 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-3818, 83 од. зб., 1944–1957 рр. 

Широколанівський ,  ф. Р-5653, 36 од. зб., 1946–1957 рр. 

Відділи  будівництва  і  експлуатації  шосейних  шляхів:  

Арбузинський ,  ф. Р-3213, 138 од. зб., 1944–1962, 1966–1972 рр. 

Баштанський ,  ф. Р-3813, 219 од. зб., 1944–1974 рр. 

Березанський ,  ф. Р-4525, 91 од. зб., 1944–1962, 1967–1970 рр. 

Братський ,  ф. Р-4167, 189 од. зб., 1946–1974 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-4263, 182 од. зб., 1948–1974 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-2914, 115 од. зб., 1944–1964 рр. 

Врадіївський ,  ф. Р-4557, 108 од. зб., 1944–1962, 1967–1972 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-5073, 154 од. зб., 1945–1974 рр. 

Єланецький ,  ф. Р-5141, 40 од. зб., 1944–1966 рр. 

Казанківський ,  ф. Р-3604, 119 од. зб., 1954–1971 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5050, 84 од. зб., 1944–1966 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-3640, 146 од. зб., 1944–1974 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-3551, 90 од. зб., 1944–1964 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4200, 119 од. зб., 1945–1974 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-5325, 142 од. зб., 1945–1958, 1961–1974 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3095, 187 од. зб., 1945–1962, 1965–1974 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-3142, 169 од. зб., 1944–1966 рр. 

 

Відновили діяльність у 1944 р. як районні шляхові відділи райвиконкомів, у 1950 р. 

перейменовані у відділи шляхового і транспортного господарства райвиконкомів, у 

1953 р. перетворені в районні відділи автотранспорту і шосейних шляхів, у 1963 р. – 

у районні відділи будівництва і експлуатації шосейних шляхів. 

Підпорядковувалися обласному управлінню автомобільного транспорту і шосейних 

шляхів. 

Займалися будівництвом, ремонтом і експлуатацією шляхів і мостів. 

 

Плани, звіти, доповідні записки про діяльність райвідділів по відбудові і 
будівництву шляхів і мостів, участь колгоспників у благоустрої шляхів. Штат-
ні розписи, кошториси видатків. Звіти про виробничо-фінансову діяльність. 

Документи про соціалістичне змагання. Документи профкому. 
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СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  С І Л ЬСЬКИМ  ГОСПОДАРСТВОМ  

Миколаївський губернський земельний відділ (губземвідділ) 

Николаевский губернский земельный отдел (губземотдел) 

Ф. Р-103, 1578 од. зб., 1918–1923 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворений в лютому 1920 р. Був відділом губревкому, пізніше губвиконкому. Був 

підпорядкований також Народному комісаріату земельних справ УСРР. Здійснював 

контроль за дотриманням правил і норм землеустрою і землекористування, сприяв 

розвитку і кооперації селянських господарств, відав справами лісового господарст-
ва, агрономії і гідротехніки, організацією дослідних господарств, питаннями пересе-
лення селян на землі державних колонізаційних фондів. Керував роботою повітових 

земельних відділів. Припинив діяльність у листопаді 1922 р. з ліквідацією Миколаїв-

ської губернії. 
Документи надійшли у 1935 р. 

 

Циркуляри, постанови, інструкції ВУЦВК, Народного комісаріату земель-

них справ УСРР, губземвідділу. Накази по губземвідділу. Положення про гу-

бернські, повітові і волосні земвідділи, про губернську комісію по ліквідації 
нетрудових господарств (1921). Протоколи засідань колегії губземвідділу і 
його підвідділів, повітових земвідділів, губернського і повітових посівних ко-

мітетів, губернської комісії по ліквідації нетрудових господарств (1920), земе-
льної секції Миколаївської міськради (1921), повітових з’їздів спеціалістів 

сільського господарства (1920–1921), загальних зборів членів сільськогоспо-

дарських артілей і товариств, працівників губземвідділу. Плани роботи губзе-
мвідділу. Річні, місячні звіти, доповіді і огляди про діяльність губземвідділу і 
його підвідділів, повітових земвідділів, про стан сільського господарства губе-
рнії (1920–1921). Огляд економічного стану Миколаївської губернії (1921). 

Плани землевпорядних робіт по Миколаївському, Херсонському та Дніпров-

ському повітах. Розпорядження Народного комісаріату земельних справ 

УСРР, губземвідділу і листування про надання допомоги голодуючим і сім’ям 

червоноармійців, про пропаганду серед селян сільськогосподарських знань, 

організацію курсів для підготовки спеціалістів сільського господарства, про 

націоналізацію і здачу в оренду землі, проведення землевпорядних і меліора-
тивних робіт, заготівлю посівного матеріалу і розподіл його між сільськогос-
подарськими артілями, про роширення посівних площ, проведення посівних, 

збиральних, податкових і інших сільськогосподарських кампаній, розвиток 

племінного тваринництва, птахівництва і рибальства, проведення заходів по 

боротьбі з захворюванням худоби і організацію бактеріологічних лабораторій 

і протичумних станцій, про облік і мобілізацію ветеринарних лікарів, про охо-

рону лісів і відкриття лісорозсадників, боротьбу з посухою і шкідниками сіль-

ського господарства. Відомості і листування про організацію і діяльність сіль-

ськогосподарських артілей і товариств, радгоспів, дослідних станцій, розподіл 

землі між ними, про постачання їх сільськогосподарським інвентарем, про 
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переселення селян у Миколаївську губернію, їх розселення і надання їм допо-

моги, про роботу Новополтавського сільськогосподарського училища. Статут 
Миколаївської спілки сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподар-

ських артілей і кооперативних товариств. Списки сільськогосподарських арті-
лей і радгоспів губернії, акти обстеження їх діяльності. 

 

Миколаївська губернська міжвідомча комісія  

зі збирання і реалізації врожаю 

Николаевская губернская межведомственная комиссия  

по уборке и реализации урожая 

Ф. Р-2073, 9 од. зб., 1920 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність комісії простежується за документами протягом травня – вересня 1920 р. 

Організована при утвореному губвиконкомі у травні 1920 р. Здійснювала керівницт-
во повітовими міжвідомчими комісіями зі збирання і реалізації врожаю. 

Документи надійшли у грудні 1955 року. 

 

Постанови РНК УСРР. Накази, протоколи засідань і нарад губкоміссії, 
Єлисаветградської, Олександрівської повітових міжвідомчих комісій. Звіти 

про діяльність губернської і повітових комісій. Листування про розподіл мо-

лотильних агрегатів, горючемастильних матеріалів, запасних частин, транспо-

рту для перевезення врожаю 1920 р. Штатний розпис, відомості нарахування 

заробітної плати.  

 

Миколаївське губернське управління рибними промислами “Губриба” 

Николаевское губернское управление рыбными промыслами “Губрыба” 

Ф.Р-433, 227 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене у травні 1921 р. на базі ліквідованого Азовсько-Чорноморського обласно-

го управління рибними промислами Українського відділення по риболовству і рибо-

промисловості в Росії “Головриба”. Перебувало у віданні управління заготівель Нар-

компроду УРСР. Ліквідоване у лютому 1922 р. з передачею функцій Миколаївській 

губернській конторі Всеукраїнської кооперативної спілки. 

Керувало роботою районних управлінь рибними промислами, організовувало рибо-

ловецькі спілки і артілі, постачало їх матеріалами і снастями. Організовувало охоро-

ну вод, заготівлю, обробку і зберігання риби. У фонді є справи, розпочаті у 1920 р. 

Азовсько-Чорноморським обласним управлінням рибними промислами. 

Документи надійшли у 1926 р. 

 

Накази по Азовсько-Чорноморському обласному і Миколаївському губе-
рнському управліннях рибними промислами. Протоколи засідань колегії 
управління, загальних зборів членів рибальських спілок і артілей. Доповідні 
записки уповноважених по заготівлі риби. Звіти про роботу відділень і район-

них управлінь рибними промислами. Договори на контрактацію риби. Листу-

вання про організацію риболовецьких спілок, роботу засолювальних пунктів, 

організацію охорони вод, обробку і зберігання риби на складах. Документи з 
особового складу. 
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Повітові земельні управління (повітземуправління) 

Уездные земельные управления (уездземуправления) 

2 фонди, 563 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Вознесенський, ф. Р-66, 166 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський, ф. Р-54, 397 од. зб., 1920–1922 рр. 

 

У лютому 1920 р. були утворені Миколаївський і Вознесенський повітові земельні 
відділи повітревкомів, з травня 1920 р. стали відділами повітвиконкомів. У січні 
1923 р. перейменовані в повітові земельні управління. Виконували на території пові-
тів функції, аналогічні функціям губземвідділу. Припинили діяльність у березні 
1923 р. з ліквідацією повітів. 

 

Накази по повітземвідділах. Протоколи засідань колегії Миколаївського 

повітземвідділу, засідань колегій волземвідділів (1921–1922). Звіти і доповіді 
про діяльність повітземвідділів і волземвідділів. Інструкції і циркуляри повіт-
земвідділів з питань землеустрою і землекористування. Доповіді і звіти про 

роботу підвідділу землеустрою. Листування і справи про відведення землі для 

сільськогосподарських колективів, дослідно-наукових полів, переселенцям. 

Проекти соціалістичного землеустрою у волостях Миколаївського повіту і 
списки земельних володінь волостей і населених пунктів (1922). Доповіді і 
звіти про заходи щодо розвитку сільського господарства в повітах. Доповідні 
записки і листування про організацію дослідно-показових полів і ділянок, 

створення і стан плодових розсадників, молочних ферм, про підготовку сіль-

ськогосподарських виставок, відкриття сільськогосподарських курсів і підго-

товку спеціалістів сільського господарства. Плани заходів по відновленню і 
розширенню посівних площ у Миколаївському повіті (1923). Статистичні ві-
домості і листування про стан ветеринарної справи, відкриття ветеринарних 

дільниць і боротьбу з захворюванням тварин. Розпорядження, звіти і листу-

вання про організацію і діяльність волосних ремонтних майстерень і прокат-
них станцій. Протоколи засідань повітових посівних комісій і зведення про 

хід посівних кампаній. Протоколи організаційних зборів сільськогосподарсь-

ких артілей та їх статути (ф. Р-66).  

 

Уповноважений Одеського губернського земельного відділу  

по Первомайському округу 

Уполномоченный Одесского губернского земельного отдела  

по Первомайскому округу 

Ф. Р-2756, 72 од. зб., 1922–1927 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1922–1927 рр. Здійс-
нював облік землі, нерухомого майна та контролював передачу земель і сінокосів в 

оренду, продаж економій та нетрудових господарств. 

Документи надійшли у 1958 році. 
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Акти, договори, заяви про обстеження колишніх економій, облік земель і 
нерухомого майна, передавання орних земель, сінокосів в оренду. Акти і тор-

гові листки про продаж економій колишніх поміщиків та нетрудових госпо-

дарств. 

 

Уповноважений акціонерного товариства по відбудові  
і зміцненню сільського господарства України “Село-допомога”  

по Миколаївському району 

Уполномоченный акционерного общества по восстановлению  

и укреплению сельского хозяйства Украины “Село-помощь”  

по Николаевскому району 
Ф. Р-455, 21 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

У квітні 1922 р. прийнята постанова ВУЦВК про організацію товариства “Село-

допомога”. Створювалося для концентрації коштів на відбудову та зміцнення сільсь-

кого господарства, розширення посівних площ та відродження тваринництва. Згідно 

з постановою РНК від 12 січня 1923 р. товариство ліквідоване. 
 

Інструкції, циркуляри, протоколи засідань секцій з питань боротьби з нас-
лідками голоду при VII Всеукраїнському з’їзді рад, ВУЦВК та правління това-
риства “Село-допомога”. Накази уповноваженого товариства, протоколи засі-
дань правління товариства “Село-допомога” про організацію, структуру, роботу 

товариства та його реорганізацію. Акти, листування з Миколаївським губвико-

нкомом, установами і організаціями про розподіл продовольчої допомоги голо-

дуючим, надання насіннєвого кредиту, забезпечення продовольством. Списки 

осіб, що одержали продовольчий кредит. Документи з особового складу.  

 

Уповноважений Первомайського окружного відділу  

по землевпорядкуванню у Лисогірському районі 
Уполномоченный Первомайского окружного отдела  

по землеустройству в Лысогорском районе 

Ф. Р-2739, 4 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рос. мова. 

Розпочав роботу у березі 1923 р. зі створенням Первомайського окрземвідділу. 

Займався питаннями землеустрою і землевпорядкування у Лисогірському районі. 
 

Акти, зведення про кількість їдаків і земельних площ по угіддям. Списки 

та заяви громадян на проведення землеустрою. Листування з Первомайським 

окрземвідділом з питань землеустрою, фінансів. 

 

Окружні земельні відділи (окрземвідділи) 

Окружные земельные отделы (окрземотделы) 

2 фонди, 2914 од. зб., 1921–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївський, ф. Р-102, 2864 од. зб., 1923–1930 рр. 

Первомайський, ф. Р-2219, 50 од. зб., 1921–1930 рр. 
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Організовані у березні 1923 р. з утворенням округів. До серпня 1925 р. іменувались 

окружними земельними управліннями окрвиконкомів і були підпорядковані Одесь-

кому губернському земельному управлінню. В серпні були перейменовані в окружні 
земельні відділи окрвиконкомів. Підпорядковувались безпосередньо Народному 

комісаріату земельних справ УСРР. Керували роботою районних земельних відділів 

і виконували в межах округу функції, анологічні функціям губземвідділу. В період 

проведення суцільної колективізації здійснювали роботу по усуспільненню індиві-
дуальних господарств. 

Припинили діяльність: Первомайський окрземвідділ – у червні 1930 р., Миколаївсь-

кий – у вересні 1930 р. з ліквідацією округів. 

 

Накази Народного комісаріату земельних справ УСРР, Одеського губзему-

правління, окрземвідділів. Протоколи засідань колегії окрземвідділів, окруж-

них ветеринарних з’їздів, окружних землевпорядних, технічних і агрономіч-

них нарад, окружних з’їздів земельних працівників, засідань окружної посів-

ної трійки. Плани роботи окрземвідділів і їх підвідділів, районних земельних 

відділів. Плани заходів по вивченню економіки сільського господарства Ми-

колаївського округу (1923). Звіти і доповіді про роботу окрземвідділів, їх під-

відділів і районних земельних відділів. Постанови РНК УСРР, циркуляри та 
інструкції Народного комісаріату земельних справ УСРР, Одеського губзему-

правління з питань землеустрою і землекористування. Плани і програми про-

ведення землевпорядних робіт в округах, звіти і доповіді про проведену робо-

ту. Листування про облік і оцінку державних земель. Справи про відведення 

землі сільськогосподарським артілям і переселенцям. Справи по ліквідації ко-

лишніх нетрудових володінь (1923–1924). П’ятирічний план розвитку і пере-
будови сільського господарства округу на 1928–1933 рр. Відомості про посів-

ні площі в окрузі та врожаї. Економічний опис Новобузького, Варварівського і 
Ландауського районів. Плани посівних кампаній і відомості про проведення 

збиральних робіт. Інструкції і листування про проведення агрономічних захо-

дів, створення агрокомбінатів, показових і дослідних полів, сільськогосподар-

ських виставок, організацію волосних і сільських насіннєвих ділянок, звіти 

дільничних агрономів. Описи агрономічних районів природничо-історичного і 
економічного характеру. Звіти про результати дослідів на Вознесенській дос-
лідній станції (1925–1927), відомості про стан лісового господарства. Статис-
тичні відомості про поголів’я великої рогатої худоби і коней по округу (1924), 

зоотехнічні звіти і листування про розвиток тваринництва, відомості про по-

родність худоби, надої тощо. Доповідь про стан птахівництва і перспективи 

його розвитку по Миколаївському округу (1929). Звіти і листування про стан 

ветеринарної справи. Документи про діяльність прокатних станцій, відомості 
про наявність сільськогосподарських машин по районах, листування про орга-
нізацію машинно-тракторних колон. Доповіді і звіти про роботу Південної 
обласної меліоративної організації (“ЮОМО”). Документи про гідрологічні 
дослідження Південного Бугу, його приток і Бузького лиману (1925–1928), 

про гідрологічну будову земель, колонізаційні фонди Миколаївського округу 

(1924), гідротехнічне обстеження державних фондів округу (1926–1927).  
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Доповідні записки про організацію меліоративних робіт у долині р. Інгулу 

(1929). Документи про організацію комун, сільськогосподарських артілей та 
їх статути, статистичні відомості про колективні господарства (1924–1926). 

Звіти і листування про хід колективізації в Миколаївському і Первомайському 

округах (1929–1930). 

 

Представник Ради у справах колгоспів  

при Уряді СРСР по Миколаївській області 
Представитель Совета по делам колхозов  
при правительстве СССР по Николаевской области 

Ф. Р-4759, 158 од. зб., 1947–1953 рр. Опис. Рос. мова. 

Представник Ради у справах колгоспів при Уряді СРСР по Миколаївській області 
розпочав свою діяльність у липні 1947 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР 

від 5 грудня 1946 р. № 2618 і на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 

10 липня 1947 р. № 8817-р. У своїй роботі представник Ради керувався вказівками 

Ради у справах колгоспів при Уряді СРСР. Основним завданням представника Ради 

було здійснення контролю за виконанням постанов партії та Уряду СРСР про заходи 

по ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі, про покращання орга-
нізації, підвищення продуктивності та упорядкування оплати праці в колгоспах Ми-

колаївської області. У 1953 р. представник Ради у справах колгоспів при Уряді 
СРСР по Миколаївській області був скасований. 

Документи надійшли на зберігання у 1976 р. 

 

Документи перевірок дотримання колгоспами області Статуту сільськогос-
подарської артілі, зведені звіти про діяльність колгоспів, фінансові звіти пред-

ставника Ради, штатні розписи і кошториси видатків, листування з Радою у 

справах колгоспів при Уряді СРСР про виконання рішень Уряду. 

 

Миколаївське обласне управління сільського господарства 

Николаевское областное управление сельского хозяйства 

Ф. Р-2764, 6842 од. зб., 1936–1941, 1944–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

З утворенням Миколаївської області в 1937 р. було організоване обласне земельне 
управління, яке в 1939 р. було перейменоване в обласний земельний відділ облви-

конкому. В 1941 р. облземвідділ тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з 
окупацією області. Відновив роботу у січні 1944 р. на частині визволеної території 
області. У квітні 1946 р. зі структурних частин облземвідділу були утворені самос-
тійні обласні відділи тваринництва і технічних культур. У березні 1947 р. відповідно 

до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 лютого 1947 р. ці відділи були знову 

об’єднані з облземвідділом і останній був перейменований в обласне управління 

сільського господарства. У червні 1953 р. управління реорганізоване в обласне 
управління сільського господарства і заготівель, а в січні 1954 р. – знову в обласне 
управління сільського господарства. В 1962 р. реорганізоване в обласне управління 

виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів. Відповідно до постанови 

Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1965 р. знову перетворене на обласне управління 

сільського господарства. Ліквідоване в грудні 1985 р. у зв’язку з постановою ЦК 
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Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. № 429, рішенням 

облвиконкому від 30 грудня 1985 р. № 535. 

Перше надходження документів – 1959 р., останнє – 2000 р. 

 

Постанови, накази, циркуляри, інструкції Наркомзему УРСР (1937–1941) і 
Міністерства сільського господарства УРСР. Накази начальника обласного 

земельного відділу (1937–1941) і облуправління сільського господарства 
(1944–1985). Стенограми обласних нарад, семінарів спеціалістів, механізато-

рів і передовиків сільського господарства, обласного семінару по розробці і 
впровадженню науковообгрунтованої системи ведення господарства в колгос-
пах і радгоспах області (1959). Протоколи засідань ради облуправління сільсь-

кого господарства, науково-технічної, агрономічних рад та протоколи вироб-

ничих зборів, нарад представників районних рад колгоспів, засідань президії 
облради колгоспів, обласної та районних рад агропромислових об’єднань 

(1983–1985), засідань експертно-технічного бюро відділу водного господарст-
ва. Положення про обласну раду колгоспів та про агропромислове об’єднання. 

Плани розвитку землеробства, проведення сільськогосподарських робіт, сіво-

змін, сортооновлення зернових культур. Плани кредитування колгоспів (1938–

1940), їх виробничо-фінансові плани. Плани робіт по поліпшенню земель та 
впровадженню в сільськогосподарське виробництво наукових досягнень і пе-
редового досвіду. Плани розвитку елітно-рисового господарства у Вознесен-

ському районі. Плани, інформації, акти, відомості, звіти, листування про про-

ведення землевпорядних робіт, землеустрій колгоспів і радгоспів області, про 

укрупнення і розукрупнення колгоспів, відновлення сівозмін, введення схем і 
карт сівозмін, проведення в колгоспах і радгоспах області агролісомеліоратив-

них робіт, посадку лісозахисних смуг, будівництво колгоспних лісорозсадни-

ків. Звіти і листування про капітальне будівництво і експлуатацію водногос-
подарських об’єктів, будівництво ставків і водоймищ, осушення і освоєння 

болотних земель. Документи по обслуговуванню заплав річок Південного Бу-

гу і Інгулу (1948), відомості про наявність безводних районів в області. Листу-

вання про будівництво Верхньоінгулецької зрошувальної системи і зрошення 

земель колгоспів і радгоспів. Звіти, доповідні записки і листування про органі-
зацію насінницьких господарств, сорторайонування, яровизацію сільськогос-
подарських культур, створення державних сортових фондів. Інструкції, звіт та 
інформації про розвиток садівництва і виноградарства, розвиток парникового 

господарства, про організацію міжрайонних плодорозсадників. Відомості про 

проведення перепису садів, ягідників, виноградників у колгоспах (1936–1937), 

сільськогосподарських культур (1938–1940). Плани, звіти і листування про 

застосування органічних і мінеральних добрив, про боротьбу зі шкідниками і 
хворобами сільгоспкультур, застосування ядохімікатів. Звіти, огляди і листу-

вання про стан і розвиток громадського тваринництва, підвищення його про-

дуктивності, розвиток тонкорунного вівчарства, птахівництва, конярства, 
створення державних племінних розплідників, колгоспних племінних ферм. 

Плани ветеринарно-профілактичних заходів і листування про боротьбу з епі-
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зоотіями великої рогатої худоби та мережу ветеринарно-лікувальних установ 

області. Навчальні плани та звіти сільськогосподарських шкіл і шкіл механіза-
ції сільського господарства. Доповіді, інформації, листування про узагальнен-

ня досвіду передовиків сільського господарства, документи про їх нагоро-

дження. Документи про участь колгоспів і радгоспів області в сільськогоспо-

дарських виставках. Списки передових районів, колгоспів і передовиків сіль-

ського господарства. 
 

Відділи, управління, інспекції сільського господарства виконавчих  

комітетів районних Рад депутатів трудящих, районні виробничі  
та міжрайонні територіально-виробничі колгоспно-радгоспні управління 

Отделы, управления, инспекции сельского хозяйства исполнительных  

комитетов районных Советов депутатов трудящихся, районные  
производственные и межрайонные территориально-производственные 
колхозно-совхозные управления 

52 фонди, 6886 од. зб., 1931–1941, 1944–1953, 1958–1985 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Р а й о н и :  

Арбузинський , ф. Р-4022, 260 од. зб., 1945–1953, 1970–1979 рр.  

 ф. Р-4310, 16 од. зб., 1958–1961 рр.  

 ф. Р-5563, 99 од. зб., 1962–1969 рр. 

Баштанський , ф. Р-2814, 485 од. зб., 1931–1941, 1944–1953, 1970–1983 рр. 

 ф. Р-4126, 31 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-4929, 90 од. зб., 1962–1969 рр. 

Березанський , ф. Р-5239, 234 од. зб., 1940, 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5240, 15 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-5246, 52 од. зб., 1966–1969 рр. 

Березнегуватський , ф. Р-5580, 320 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5581, 48 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-5919, 40 од. зб., 1965–1969 рр. 

Братський , ф. Р-5495, 346 од. зб., 1944–1952, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5496, 63 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-5494, 213 од. зб., 1962–1969 рр. 

Веселинівський , ф. Р-5207, 575 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5532, 5 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-5783, 81 од. зб., 1965–1969 рр. 

Вознесенський , ф. Р-3397, 280 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-3398, 40 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-3400, 133 од. зб., 1962–1969 рр. 

Врадіївський , ф. Р-4558, 111 од. зб., 1944–1953, 1970–1975, 1978–1985 рр. 

 ф. Р-5523, 11 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-5628, 59 од. зб., 1967–1969 рр. 

Доманівський , ф. Р-5443, 420 од. зб., 1944–1953, 1970–1986 рр. 

 ф. Р-5445, 74 од. зб., 1963–1969 рр. 

Жовтневий , ф. Р-5534, 95 од. зб., 1944–1953, 1970-1875 рр. 

 ф. Р-5533, 10 од. зб., 1958–1961 рр. 
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 ф. Р-5543, 126 од. зб., 1965–1969 рр. 

Єланецький , ф. Р-4821, 212 од. зб., 1946–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5774, 38 од. зб., 1965–1969 рр. 

Казанківський , ф. Р-3607, 91 од. зб., 1962–1969 рр. 

Кривоозерський , ф. Р-5309, 230 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф.Р-5651, 28 од. зб., 1965–1969 рр. 

Лисогірський , ф. Р-4865, 14 од. зб., 1944–1953 рр. 

 ф. Р-5183, 8 од. зб., 1958–1959 рр. 

Миколаївський , ф. Р-3011, 209 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

Мостівський , ф. Р-5083, 57 од. зб., 1944–1953 рр. 

Новобузький , ф. Р-4788, 271 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-4162, 159 од. зб., 1962–1969 рр. 

Новоодеський , ф. Р-4664, 337 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-5647, 87 од. зб., 1963–1969 рр. 

Очаківський , ф. Р-3433, 9 од. зб., 1958–1960 рр. 

 ф. Р-5839, 200 од. зб., 1965–1985 рр. 

Первомайський (місто), ф. Р-3033, 21 од. зб., 1944–1955 рр. 

Первомайський  (район), ф. Р-4892, 236 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. 

 ф. Р-4889, 90 од. зб., 1962–1970 рр. 

Привільнянський , ф. Р-4931, 44 од. зб., 1936, 1938–1941, 1944–1953 рр. 

Снігурівський , ф. Р-3644, 61 од. зб., 1945–1951 рр. 

 ф. Р-4587, 12 од. зб., 1958–1961 рр. 

 ф. Р-4586, 146 од. зб., 1962–1969 рр. 

Широколанівський , ф. Р-5253, 4 од. зб., 1945–1953 рр. 

 

Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як земельні управ-

ління райвиконкомів. Згідно з постановою РНК СРСР від 9 серпня стали самостій-

ними установами. Підпорядковувались відповідно райвиконкомам і Наркому земе-
льних справ УРСР. У грудні 1939 року перейменовані в земельні відділи райвикон-

комів. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 лютого 1947 р. 

“Про об’єднання Міністерств землеробства, технічних культур і тваринництва” рай-

земвідділи об’єдналися з відділами тваринництва та технічних культур в управління 

сільського господарства. В червні 1953 р. управління реорганізовані в управління 

сільського господарства та заготівель, які відповідно до постанови Ради Міністрів 

СРСР від 7 грудня 1953 р. ліквідовані. Згідно з наказом Міністерства сільського гос-
подарства УРСР від 4 червня 1958 р. № 452 організовані районні інспекції сільсько-

го господарства, які відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР 

від 28 лютого 1961 р. “Про реорганізацію Міністерства сільського господарства 
УРСР” ліквідовані. У відповідності до спільної постанови обкому КП України і обл-

виконкому від 11 квітня 1962 р. № 294 створені територіальні виробничі колгоспно-

радгоспні управління, які з січня 1963 р. стали називатись виробничі колгоспно-

радгоспні управління, які відповідно до постанови обкому КП України і облвикон-

кому від 15 січня 1965 р. № 76 перейменовані в районні виробничі управління сіль-

ського господарства. Згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів 

УРСР від 30 січня 1970 р. “Про районні виробничі управління сільського господарс-
тва” останні були реорганізовані в управління сільського господарства. Відповідно 

до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1985 р. № 463 і наказу Держагроп-

рому УРСР від 29 грудня 1985 р. № 3 районні управління сільського господарства 
припинили свою діяльність. 

 

Накази районних відділів управлінь та інспекцій сільського господарства. 
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Протоколи засідань рад колгоспів, територіальних виробничих радгоспно-

колгоспних управлінь, засідань балансових комісій, звітно-виборних зборів 

колгоспників. Плани розвитку сільського господарства районів області, розви-

тку рослинництва і тваринництва. Плани ветеринарно-профілактичних та про-

тиепізоотичних робіт у колгоспах, заготівель і закупок сільськогосподарських 

продуктів. Виробничо-фінансові плани колгоспів, зведені та річні звіти про 

виробничо-фінансову діяльність колгоспів (1931–1941, 1944–1961, 1970–1985). 

Зведені земельні баланси районів, агрономічні та зоотехнічні звіти. Фінансові 
звіти райсільгоспінспекцій. Зведені відомості про бонітування великої рогатої 
худоби, овець та свиней у колгоспах. Розвиток вівчарства, птахівництва, бджі-
льництва. Акти перевірки роботи колгоспів райземвідділом, відділом сільсь-

кого господарства. Хлібофуражні баланси господарства. Списки кандидатів та 
учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1939, 1940). Плани ева-
куації, маршрутні листи, приймально-здавальні акти з евакуації великої рогатої 
худоби (1944–1942). Інформації, довідки про вироблення мінімуму трудоднів 

колгоспниками. Документи про роботу механізованих ланок з акордно-премі-
альної оплати праці в колгоспах і радгоспах області. Договори на соцзмагання 

і соціалістичні зобов’язання колгоспів, радгоспів і відомості про їх виконання. 

 

Миколаївська обласна державна хлібна інспекція  

Николаевская областная государственная хлебная инспекция 

Ф. Р-2906, 564 од. зб., 1944–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1923 р. як управління Держінспекції з якості сільськогосподарських про-

дуктів та сировини, яке з утворенням в 1937 р. області перетворене в обласне управ-

ління.  

Припиняло свою діяльність у 1941–1944 рр. в зв’язку з окупацією області. Віднови-

ло свою діяльність у березні 1944 р.  

В липні 1956 р. управління інспекції перейменовано в обласне управління державної 
хлібної інспекції. Згідно з наказом Міністерства заготівель УРСР від 11 вересня 

1979 р. № 216 перейменовано в Миколаївську обласну державну хлібну інспекцію. 

Підпорядковувалась: Наркомату заготівель СРСР, з 1946 р. – Міністерству заготі-
вель СРСР, з 1953 р. – Міністерству сільського господарства і заготівель СРСР, з 
липня 1956 р. – Міністерству хлібопродуктів СРСР, з березня 1961 р. – Міністерству 

заготівель УРСР, з березня 1962 р. – Міністерству виробництва і заготівель сільгосп-

родуктів УРСР, з травня 1965 р. – Держкомітету Ради Міністрів УРСР з хлібопроду-

ктів і комбікормової промисловості, з лютого 1969 р. – Міністерству хлібопродуктів 

УРСР, з березня 1970 р. – Міністерству заготівель УРСР, з травня 1993 р. – Мініс-
терству сільського господарства і продовольства України. 

Здійснює державний контроль за зберіганням зерна і продуктів його переробки.  

Займається обстеженням якості зерна нового врожаю, видачею сертифікатів при 

відвантаженні зерна на експорт. 
Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 2000 р. 

 

Накази і розпорядження Наркомату заготівель СРСР, Міністерства заготі-
вель УРСР, СРСР, Міністерства сільського господарства і заготівлі СРСР, Мі-
ністерства хлібопродуктів УРСР, СРСР, Міністерства виробництва і заготівлі 
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сільськогосподарських продуктів УРСР, Держкомітету Ради Міністрів УРСР з 
хлібопродуктів і комбікормової промисловості, начальника держхлібінспекції. 
Кошториси, штатні розписи, угоди, особові справи. Звіти, інформації, зведені 
відомості про контроль за станом зберігання та збереженості сільгоспродукції, 
обстеження врожаїв (1945–1965), розгляду та затвердження актів зачистки 

складів (1944–1965), роботи лабораторій та млинарських підприємств. Звіти 

про роботу обласної держхлібінспекції, виробничо-господарську діяльність та 
роботу з кадрами. Довідки, інформації, листування з організаціями з питань 

відвантаження зерна на експорт, його якість, про умови приймання зерна та 
роботу зерноприймальних пунктів області. Документи профкому.  

 

Миколаївський обласний відділ технічних культур 

Николаевский областной отдел технических культур 

Ф. Р-2798, 8 од. зб., 1946 р. Опис. Рос. мова  

Виділений в 1946 р. з облземвідділу як самостійний відділ. У березні 1947 р. знову 

об’єднаний з облземвідділом. Підпорядковувався Міністерству технічних культур. 

Займався організацією вирощування технічних культур. 

Документи надійшли у 1961 р.  

 

Накази, інструктивні вказівки Народного комісаріату і Міністерства техніч-

них культур СРСР з питань організації та боротьби зі шкідниками сільгосп-

культур. План врожайності та заготівель коконів тутового шовкопряда і реалі-
зації грени.  

Інформаційне повідомлення про появу і розвиток головних шкідників сільсь-
кого господарства в Україні. Штатні розписи обласних і районних відділів. Спи-

ски передовиків сільського господарства районних відділів технічних культур. 

 

Миколаївське обласне управління радгоспів 

Николаевское областное управление совхозов 

Ф. Р-2809, 810 од. зб., 1954–1961 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений як Миколаївський трест радгоспів у грудні 1953 р. на підставі постанови 

Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1953 р. У вересні 1955 р. перетворений у Мико-

лаївське обласне управління радгоспів. Підпорядковувалось Міністерству радгоспів 

УРСР. Створювалось для загального керівництва радгоспами Миколаївської області. 
Ліквідоване у квітні 1962 р. згідно з постановою ЦК КП України і Ради Міністрів 

УРСР від 27 березня 1962 р. 

Перше надходження документів – 1962 р., останнє – 1963 р. 

 

Накази Міністерства сільського господарства і Головного управління рад-

госпів СРСР і УРСР, обласного упраівління радгоспів. Протоколи нарад і се-
мінарів спеціалістів сільського господарства (1958–1960), засідань технічної 
ради при облуправлінні радгоспів (1960–1961). П’ятирічний план розвитку 

радгоспного виробництва на 1955–1960 рр., плани сортооновлення зернових і 
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олійних культур на 1958–1962 рр., благоустрою радгоспів на 1959–1965 рр. 

Річні промфінплани радгоспів і зведені промфінплани по управлінню радгос-
пами, плани фінансування і капіталовкладень (1954–1961), плани розвитку 

господарства в спеціалізованих радгоспах по відгодівлі худоби і птиці, рос-
линництву, збільшенню виробництва молока і м’яса. Річні плани здачі проду-

кції державі. Річні звіти радгоспів і зведені річні фінансові звіти облуправлін-

ня радгоспів. Доповіді, звіти, інформації про використання зрошуваних зе-
мель, наявність породистої худоби, про заготівлю кормів, розвиток овочівниц-

тва. Листування про розширення посівних площ, розподіл землі за угіддями, 

перехід до встановлених сівозмін, а також до нових методів вирощування 

сільськогосподарських культур, про організацію насіннєвих господарств, ви-

користання мінеральних добрив. Інструкції, плани заходів, листування про 

стан і розвиток тваринництва і поліпшення породності худоби і птиці. Зведені 
відомості про бонітування великої рогатої худоби і свиней, створення станцій 

штучного запліднення. Листування про застосування антибіотиків у тварин-

ництві. Річні ветеринарні звіти. Листування про організацію звіроферм по роз-
веденню сріблясто-чорних лисиць і норок. Семирічний план розвитку племін-

них розплідників області на 1959–1965 рр. Звіти і листування про розвиток 

садівництва і виноградарства, про організацію поставок державі овочів, розви-

ток теплично-парникового господарства, про озеленення території радгоспів і 
декорування шосейних шляхів, тутові насадження. Листування з питань вина-
хідництва і раціоналізації у радгоспному виробництві, про запровадження пе-
редового досвіду О. П. Рожка (1961). Відомості про соціалістичне змагання, 

про передовиків вирощування високих врожаїв і їх нагородження, про наяв-

ність бригад і ланок комуністичної праці в радгоспах, підготовку спеціалістів 

сільського господарства. Документи про підсумки Всесоюзного соціалістич-

ного змагання радгоспів і участь їх у сільськогосподарських виставках. Доку-

менти про науково обгрунтовану систему ведення господарства в радгоспах 

(1960). Листування про освоєння зрошуваних земель, ефективність викорис-
тання Верхньоінгулецької зрошувальної системи. Відомості про виконання 

планів будівництва об’єктів, наявність ставків, водоймищ, колодязів. Листуван-

ня про господарсько-побутове влаштування переселенців, про електрифікацію і 
радіофікацію радгоспів, про капітальне будівництво в радгоспах, проведення 

агролісомеліоративних заходів. Статистичні відомості про посівні площі, кіль-

кість худоби, техніки в радгоспах. Документи про укрупнення радгоспів. 

 

Миколаївське обласне міжколгоспне виробниче управління птахівництва  

Николаевское областное межколхозное производственное управление 
птицеводства  

Ф. Р-5662, 83 од. зб., 1972–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1972 р. відповідно до постанови президії обласної ради колгоспів від 

30 березня 1972 р. та рішення Миколаївського облвиконкому від 7 серпня 1972 р. на 
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базі ліквідованої обласної контори міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій. 

Підпорядковувалось Головному управлінню тваринництва і птахівництва Міністер-

ства сільського господарства УРСР.  

Займалось організацією роботи міжколгоспних станцій племінного птахівництва і 
інкубації та спеціалізованих ферм колгоспів. 

Припинило діяльність у 1977 р. відповідно до постанови президії обласної ради кол-

госпів від 2 липня 1977 р. та рішення Миколаївського облвиконкому від 26 липня 

1977 р. 

Документи надійшли у 1984 р. 

 

Постанови президії обласної ради колгоспів. Накази начальника управлін-

ня. Положення про обласне міжколгоспне виробниче управління птахівницт-
ва. Плани роботи управління, зведені виробничо-фінансові плани і звіти. Зоо-

технічні звіти. Довідки, інформації, листування з питань удосконалення пле-
мінної справи, надання зоотехнічної допомоги спеціалізованим по птахівницт-
ву колгоспам, будівництва колгоспних і міжколгоспних комплексів по вироб-

ництву продуктів птахівництва, підвищення кваліфікації зоотехніків. Докуме-
нти про соціалістичне змагання колективів міжколгоспних станцій птахівниц-

тва. Штатні розписи, кошториси видатків. Протоколи загальних і звітно-

виборних профспілкових зборів і засідань профкому.  

 

Миколаївське обласне міжколгоспне виробниче  
об’єднання по виробництву продуктів тваринництва  

на промисловій основі (облколгоптваринпром) 

Николаевское областное межколхозное производственное  
объединение по производству продуктов животноводства  

на промышленной основе (облколхозживпром) 

Ф. Р-5832, 31 од. зб., 1977–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне міжколгоспне виробниче об’єднання по виробництву продук-

тів тваринництва на промисловій основі (облколгосптваринпром) було створене на 
підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів тру-

дящих від 26 липня 1977 р. № 426 та постанови обласної Ради колгоспів від 1 липня 

1977 р. № 1. У лютому 1979 р., згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївсь-

кої обласної Ради народних депутатів від 13 лютого 1979 р. № 82, об’єднання було 

реорганізовано та створені дві установи – Миколаївське обласне міжгосподарське 

виробниче об’єднання по птахівництву та міжгосподарський відділ по керівництву 

спеціалізованими господарствами при обласному управлінні сільського господарст-
ва. Миколаївське обласне міжколгоспне виробниче об’єднання по виробництву про-

дуктів тваринництва на промисловій основі (облколгосптваринпром) здійснювало 

керівництво господарською діяльністю районних міжколгоспних підприємств, за-
безпечувало зоотехнічне обслуговування, ведення племінної роботи, надавало прак-

тичну допомогу у розширенні діючих та будівництві нових міжколгоспних підпри-

ємств та об’єднань. 

Документи надійшли у 1990 р. 

 

Виробничо-фінансові плани та звіти спеціалізованих колгоспів та міжкол-

госпних об’єднань з розвитку тваринництва та птахівництва, економічні по-
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казники по виробництву продуктів тваринництва. Листування, інформації, 
довідки з питань розвитку тваринництва та птахівництва в області. Штатні 
розписи, кошторис витрат. 

 

Обласний міжгосподарський відділ по керівництву спеціалізованими  

тваринницькими господарствами (облколгосптваринпром) м. Миколаїв 

Областной межхозяйственный отдел по руководству  
специализированными животноводческими хозяйствами 

(облколхозживпром), г. Николаев 

Ф. Р-6124, 41 од. зб., 1979–1982 рр. Опис. Укр. рос. мови. 

Утворений на підставі рішення президії обласної ради колгоспів від 10.01.1979 р. 

№ 7а та рішення виконкому Миколаївської облради народних депутатів від 

13.02.1979 р. № 13 шляхом розділення Миколаївського обласного міжколгоспного 

виробничого об’єднання по виробництву продуктів тваринництва на промисловій 

основі (облколгосптваринпром) на Миколаївське обласне міжгосподарське виробни-

че об’єднання по птахівництву (облміжколгоспптахопром) і обласний міжгосподар-

ський відділ по керівництву спеціалізованими тваринницькими господарствами 

(облколгосптваринпром). Підпорядковувався обласному управлінню сільського гос-
подарства. Припинив діяльність з 1 лютого 1983 р. на підставі постанови президії 
обласної ради колгоспів від 31.12.1982 р. № 2 та наказу обласного управління сіль-

ського господарства від 14.01.1983 р. № 10. 

Здійснював керівництво спецколгоспами по виробництву продуктів тваринництва, 
впроваджував досягнення науки і прогресивних технологій у виробничі процеси, 

підвищував економічну ефективність тваринництва. 
 

Накази начальника з основної діяльності, плани роботи, виробничо-

фінансові плани, основні показники виробничо-фінансових планів спецгоспо-

дарств, інформації обкому КП України і облвиконкому з питань розвитку тва-
ринництва, листування з Міністерством сільського господарства УРСР про 

розвиток спецгосподарств та освоєння виробничих потужностей тваринниць-

ких комплексів. 

 

Рада агропромислових формувань  

Миколаївської області “Миколаївагропромрада” 

Совет агропромышленных формирований  

Николаевской области “Николаевагропромсовет” 

Ф. Р-6064, 121 од. зб., 1986–1991 рр. Описи. Укр. рос. мови. 

Утворена згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 

10 грудня 1985 р. № 429, наказом Держагропрому УРСР від 29 грудня 1985 р. № 3, 

рішенням облвиконкому від 30 грудня 1985 р. № 535 як Миколаївський обласний 

агропромисловий комітет (облагропром). Відповідно до постанови Ради Міністрів 

УРСР від 16 жовтня 1989 р. № 253, конференції засновників уповноважених пред-

ставників агропромислових формувань, об’єднань, колгоспів, радгоспів, організацій 

агропромислового комплексу Миколаївської області від 3 листопада 1989 р., рішен-

ня облвиконкому від 4 листопада 1989 р. № 238 створена Рада агропромислових 
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формувань, яка припинила свою роботу згідно з наказом Міністерства сільського 

господарства від 29 липня 1991 р. № 11 і рішенням 10 сесії 1 скликання Миколаївсь-

кої обласної Ради народних депутатів від 19 листопада 1991 р. № 15. Підпорядкову-

валась виконкому обласної Ради народних депутатів та Державному агропромисло-

вому формуванню. 

Здійснювала керівництво сільським господарством, харчовою, м’ясною і молочною 

галузями промисловості, заготівлею продукції, будівництвом, виробничим обслуго-

вуванням і матеріально-технічним забезпеченням колгоспів, радгоспів, підприємств 

і організацій агропромислового комплексу.  

Керувала роботою районних агропромислових об’єднань, підприємств і організацій 

сільського господарства. 
Документи надійшли у 2005 р. 

 

Накази голови облагропрому та розпорядження облагропромради. Прото-

коли конференції уповноважених представників агропромислових формувань 

області та засідань комітету, колегії, президії. Зведені плани агропрому по ро-

звитку сільського господарства. Звіти з основної діяльності облагропрому та 
підвідомчих господарств, підприємств, звіти про державний контроль за вико-

ристанням і охороною земель, їх рекультивацією. Штатні розписи. Документи 

профспілкового комітету. 

 

Районні агропромислові об’єднання (РАПО) 

Районные агропромышленные объединения (РАПО) 

10 фондів, 706 од. зб., 1986–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Березанське, ф. Р-6109, 83 од. зб., 1986–1994 рр.  

Братське, ф. Р-6083, 51 од. зб., 1986–1989 рр. 

Веселинівське, ф. Р-6105, 105 од. зб., 1986–1991 рр.  

Вознесенське. ф. Р-6101, 66 од. зб., 1986–1991 рр. 

Врадіївське, ф. Р-6025, 6 од. зб., 1986–1991 рр.  

Єланецьке  , ф. Р-6089, 86 од. зб., 1986–1991 рр.  

Кривоозерське, ф. Р-6075, 30 од. зб., 1986–1991 рр. 

Миколаївське, ф. Р-6002, 61 од. зб., 1986–1991 рр. 

Новобузьке, ф. Р-6091, 147 од. зб., 1986–1992 рр. 

Новоодеське, ф. Р-5933, 69 од. зб., 1986–1991 рр. 

 

Утворені згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1985 р. і наказу 

Держагропрому УРСР від 29 грудня 1985 р. Знаходилися у підпорядкуванні Мико-

лаївського обласного агропромислового комітету, з 1989 р. – Ради агропромислових 

формувань Миколаївської області. Відповідно до постанов Ради Міністрів УРСР від 

17 березня 1988 р. Новобузьке РАПО реорганізоване в агропромислове об’єднання 

“Новобузьке”, від 07.12.1989 р. Березанське РАПО перейменовано в агропромисло-

вий комбінат “Березань”. Згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 29 липня 1991 р. РАПО ліквідовані. Агропромисловий комбінат “Бере-
зань” ліквідований у липні 1994 р. 

Займалися виробничим обслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням кол-

госпів, радгоспів, підприємств і організацій агропромислового комплексу районів.  
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Накази голів РАПО. Протоколи засідань РАПО. Плани економічного і со-

ціального розвитку. Річні та зведені виробничо-фінансові плани колгоспів і 
радгоспів та звіти про їх виконання. Зведені відомості про результати боніту-

вання великої рогатої худоби, свиней та овець. Звіти про фінансово-госпо-

дарську діяльність РАПО. Зведені земельні звіти про результати розподілу 

землі по угіддям та між землекористувачами.  

 

Миколаївське обласне управління земельних ресурсів 

Николаевское областное управление земельных ресурсов 

Ф. Р-6084, 11 од. зб., 1990–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене відповідно до постанови Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. і рі-
шення виконкому облради від 9 квітня 1991 р. № 96 як Миколаївське обласне управ-

ління по земельних ресурсах і земельній реформі. Зі створенням в 1992 р. облдержа-
дміністрації був створений комітет по земельних ресурсах і земельній реформі. На 
підставі наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 21 липня 

1992 р. комітет по земельних ресурсах і земельній реформі перейменовано в Управ-

ління земельних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 30 червня 1993 р. № 493 та наказу Держкоміте-

ту України по земельних ресурсах від 13 липня 1993 р. № 59 Управління земельних 

ресурсів Миколаївської облдержадміністрації перейменоване в Миколаївське облас-
не управління земельних ресурсів. Займалось координацією проведення земельної 
реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, сприяло паюванню 

земель, переданих у колективну власність, займалося створенням умов для рівноп-

равного розвитку різних форм власності на землю, веденням державного земельного 

кадастру, моніторингу земель, здійсненням землеустрою. 

Документи надійшли у 2006 році. 
 

Накази начальника управління, штатні розписи, протоколи загальних збо-

рів і засідань профспілкового комітету. 

 

Миколаївський міжколгоспний відділ комбікормової промисловості 
Николаевский межколхозный отдел комбикормовой промышленности 

Ф. Р-5778, 135 од. зб., 1971–1985 рр. Описи. Укр. рос. мови. 

Утворений на підставі рішення облвиконкому від 2 лютого 1971 р. № 41 як міжкол-

госпний відділ підсобних підприємств і промислів при управлінні сільського госпо-

дарства. У відповідності до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 

1 червня 1974 р. № 132 і наказу облсільгоспуправління від 14 серпня 1974 р. № 140 

перетворений на міжколгоспний відділ комбікормової промисловості і підсобних 

підприємств, який згідно з постановою президії обласної ради колгоспів від 9 берез-
ня 1976 р. реорганізований у два самостійних відділи: міжколгоспний відділ комбі-
кормової промисловості і міжколгоспний відділ підсобних підприємств і промислів. 

Міжколгоспний відділ комбікормової промисловості здійснював керівництво між-

колгоспними комбікормовими і гідролізно-дріжджовими заводами і цехами по вироб-

ництву м’ясо-кісткової, вітамінно-трав’яної муки, замінника незбираного молока, 
преміксів. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1985 р. № 464, 
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рішенням Миколаївського облвиконкому від 30 грудня 1985 р. № 464 і рішенням 

Миколаївського облвиконкому від 30 грудня 1985 р. № 535 відділ ліквідований. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, начальника відділу. 

Положення про міжколгоспний відділ підсобних підприємств і промислів, про 

міжколгоспні комбікормові заводи і лабораторії при ньому, про міжколгосп-

ний відділ комбікормової промисловості. План роботи відділу, зведений тех-

промфінплан і техпромфінплани комбікормових і гідролізно-дріжджових за-
водів. Зведений фінансовий звіт відділу і фінансові звіти міжколгоспних ком-

бікормових заводів. Звіти про роботу підсобних підприємств, що знаходяться 

на балансі колгоспів і радгоспів. Штатні розписи. 

 

Миколаївський міжколгоспний відділ підсобних підприємств і промислів 

Николаевский межколхозный отдел подсобных предприятий и промыслов 

Ф. Р-5831, 84 од. зб., 1976–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений згідно з постановою президії обласної ради колгоспів від 9 березня 1976 р. 

№ 10. У відповідності до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1985 р. 

№ 464 і рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 30 грудня 1985 р. 

№ 535 ліквідований.  

Здійснював контроль і керівництво колгоспними і міжколгоспними консервними 

заводами, винцехами, міжколгоспними здравницями, які в 1983 р. відійшли до об’є-
днання “Миколаївколгоспздравниця”. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, начальника відділу. 

Плани робіт відділу, зведений виробничо-фінансовий план підсобних підпри-

ємств, техпромфінплани колгоспних і міжколгоспних консервних заводів, 

плани будівництва і реконструкції оздоровчих установ. Основні показники та 
аналізи роботи підсобних підприємств. Листування з Головним управлінням 

підсобних підприємств Міністерства сільського господарства УРСР з основ-

них питань роботи відділу. 

 

Миколаївська міжобласна спілка риболовецьких  

колгоспів (рибакколгоспспілка)  

Николаевский межобластной союз рыболовецких  

колхозов (рыбакколхозсоюз) 

Ф. Р-3911, 548 од. зб., 1944–1956, 1967–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Утворена як Миколаївська обласна спілка риболовецьких колгоспів (рибаккол-

госпспілка) згідно з постановою ЦВК УСРР від 27 травня 1936 р. № 60/957 у зв’язку 

з розукрупненням Херсонської рибакколгоспспілки. Відновила свою роботу в 

1944 р.  

Здійснювала керівництво риболовецькими колгоспами області. Ліквідована у відпо-

відності до наказу Міністерства рибної промисловості УРСР від 3 серпня 1956 р.  

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1967 р. № 132 “Про ство-

рення спілок риболовецьких колгоспів” 5 травня 1967 р. на зборах уповноважених 
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представників рибколгоспів Миколаївської і Херсонської областей прийнята поста-
нова про організацію Миколаївської міжобласної спілки рибколгоспів (рибак-

колгоспспілка). 
Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1995 р.  

 

Накази, розпорядження Міністерства рибного господарства СРСР, Голов-

ного управління рибної промисловості Азово-Чорноморського басейну, голо-

ви правління. Статут “Рибакколгоспспілки” (1971). Протоколи звітно-вибор-

них і загальних зборів, пленумів уповноважених представників рибколгоспів, 

засідань правління і президії. Зведені виробничо-фінансові плани спілки і кол-

госпів Миколаївської і Херсонської областей. Зведені виробничі плани і плани 

виловлювання риби, морепродуктів, їх переробки і реалізації. Плани меліора-
ції і зариблення внутрішніх водоймищ. Зведені фінансові звіти і звіти рибкол-

госпів про рибоводні і меліоративні роботи. Звіти про технічну експлуатацію 

флоту та стан аварійності на суднах. Штатні розписи. Документи профспілко-

вого комітету і групи народного контролю. 

 

Миколаївська державна інспекція з охорони і відтворення рибних  

запасів і регулювання рибальства (держрибінспекція) 

Николаевская государственная инспекция по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства (госрыбинспекция) 

Ф. Р-3189, 220 од. зб., 1945–1982 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена в 1945 р. згідно з наказом Україно-Чорноморського відділення рибництва 
від 29 грудня 1944 р. №31, якому підпорядковувалась до червня 1956 р. Наказом 

Міністерства рибної промисловості від 9 липня 1956 р. була підпорядкована Україн-

ській державній інспекції з охорони і відтворення рибних запасів і регулювання ри-

бальства. У відповідності до наказу Головрибводу від 20 грудня 1962 р. перейшла у 

підпорядкування Дніпровського басейнового управління з охорони і відтворення 

рибних запасів і регулювання рибальства. Наказом Головрибводу від 15 листопада 
1963 р. інспекція перейшла у ведення Західно-Чорноморського басейнового управ-

ління з охорони і відтворення рибних запасів і регулювання рибальства. 
Здійснює контроль за охороною і відтворенням рибних запасів і регулюванням ри-

бальства. 
Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 1994 р. 

 

Накази, директивні вказівки Україно-Чорноморського відділення 

“Укрчоррибвод”; управління Головрибводу, державної інспекції Укрдержри-

бальства, Західно-Чорноморського басейнового управління “Захчоррибвод”. 

Плани робіт і звіти про діяльність інспекції. Інформації, довідки, листування 

про санітарний стан водоймищ області. Акти перевірок використання риболо-

вних дільниць (1974, 1948). Журнали реєстрації протоколів щодо порушників 

правил рибальства (1945–1948, 1950–1955, 1958–1963). Листування з питань 

збереженості риби та регулювання рибальства. 
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Миколаївське виробничо-аграрне об’єднання по виноградництву,  

садівництву і виноробної промисловості (Миколаїврадгоспвинпром) 

Николаевское производственно аграрное объединение по  

виноградарству, садоводству и винодельческой промышленности 

(Николаевсовхозвинпром) 

Ф. Р-5737, 1395 од. зб., 1968–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 26 липня 

1968 р. № 269 як Миколаївський радгоспвинтрест, який був підпорядкований Голов-

ному управлінню виноробної промисловості. Наказом від 12 січня 1983 р. Головно-

го управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР 

“Головплодвинпрому” радгоспвинтрест реорганізований в Миколаївське виробничо-

аграрне об’єднання по виноградарству, садівництву і виноробній промисловості  
Миколаїврадгоспвинпром. Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 

14 листопада 1985 р. № 1114 і постановою Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 

1985 р. № 464 об’єднання Миколаїврадгоспвинпром ліквідоване. Здійснювало орга-
нізаційно-технічне керівництво і контроль за роботою винрадгоспів Миколаївської 
області.  
Документи надійшли у 1986 р. 

 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління 

виноробної промисловості, Головного управління по садівництву, виногра-
дарству і виноробній промисловості. Накази директора тресту, генерального 

директора об’єднання. Положення про Миколаївський радгоспвинтрест 
(1972). Протоколи засідань дегустаційної комісії (1968–1971), технічної ради, 

з капітального будівництва. Виробничо-фінансові плани радгоспвинтресту, 

об’єднання радгоспвинпрому та радгоспів. Плани промислового виробництва, 
переробки винограду та виробітку виноматеріалів. Плани капітальних вкла-
день та впровадження закінчених науково-дослідних робіт. Баланси та розра-
хунки виробничих потужностей. Заключні звіти по виноградному та плодоягі-
дному виноробству. Зведені звіти про надходження, витрати та залишки вино-

градних та плодоягідних виноматеріалів. Звіти про виконання планів з проду-

кції, розвиток і впровадження нової техніки. Звіти про виробничо-господар-

ську діяльність радгоспвинтресту, об’єднання радгоспвинпрому та радгоспів. 

Аналізи виробничо-господарської діяльності об’єднання. Зведені відомості 
бонітування великої рогатої худоби, свиней. Ветеринарні звіти. Звіти по капі-
тальному будівництву, заготівлі продукції тваринництва та ін. Економічні 
аналізи роботи промислових підприємств. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське обласне виробниче сортонасінницьке об’єднання  

(облсортнасінпром) 

Николаевское областное производственное сортосеменоводческое  
объединение (облсортсемпром) 

Ф. Р-5996, 17 од. зб., 1978–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське обласне виробниче сортонасінницьке об’єднання (облсортнасінпром) 

було створене на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської обласної 
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Ради народних депутатів від 13 грудня 1977 р. № 744 та установчих зборів уповно-

важених представників насінницьких господарств (протокол від 28 грудня 1977 р. 

№ 1). Діяльність організації простежується за 1978–1980 рр. Миколаївське обласне 
виробниче сортонасінницьке об’єднання (облсортнасінпром) здійснювало керівниц-

тво та несло відповідальність за розвиток насінництва зернових, олійних культур, 

трав. Забезпечувало колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства 

високоякісним сортовим насінням, здійснювало заходи по концентрації, спеціаліза-
ції насінництва та переведені його на промислову основу, сприяло впровадженню у 

виробництво нових районованих та перспективних сортів і гібридів, здійснювало кон-

троль за підвищенням урожайності та посівних якостей насіння, зниженню їх собівар-

тості, виконанню планів заготівлі сортового насіння в державні ресурси. 

Документи надійшли на зберігання у 2001 р. 

 

Документи про створення Миколаївського обласного виробничого сорто-

насінницького об’єднання (облсортнасінпром). Накази по об’єднанню з адмі-
ністративно-господарських питань. Плани робіт об’єднання. Інформації, дові-
дки з виробничих питань. Зведені фінансові звіти об’єднання. Штатні розписи 

та кошториси витрат. 
 

Обласне міжгосподарське виробниче об’єднання  

по птахівництву (облміжгоспптахопром)  

Областное межхозяйственное производственное объединение  
по птицеводству (облмежхозптицепром)  

Ф. Р-5833, 71 од. зб., 1979–1985 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене згідно з рішенням Миколаївського облвиконкому від 13 лютого 1970 р. та 
постановою президії обласної ради колгоспів від 21 лютого 1979 р. Займалось орга-
нізацією і координацією роботи міжгосподарських інкубаторно-птахівничих підпри-

ємств, спеціалізованих колгоспів по виробництву яєць і м’яса птиці. 
Ліквідоване на підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 30 грудня 

1985 р. та постанови президії обласної ради колгоспів від 2 січня 1986 р.  

Документи надійшли на зберігання у 1991 р. 

   

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, генерального дирек-

тора об’єднання. Статут облміжгоспптахопрому. Протоколи засідань ради  

облміжгоспптахопрому. Плани роботи обласного об’єднання і зведені вироб-

ничо-фінансові плани і звіти. Зоотехнічні звіти. Довідки, інформації, відомості 
про заходи щодо збільшення виробництва м’яса птиці, підвищення продук-

тивності і зниження собівартості продукції, стану племінної роботи, впрова-
дження передового досвіду на інкубаторно-птахівничих станціях. Штатні  
розписи, кошториси витрат. Документи про роботу профкому.   
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Миколаївське обласне виробниче аграрнопромислове об’єднання  

з плодоовочевої продукції “Миколаївплодоовочгосп” 

Николаевское областное производственное аграрно-промышленное 
объединение по плодоовощной продукции “Николаевплодоовощхоз” 

Ф. Р-5733, 143 од. зб., 1981–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 19 лютого 1981 р. № 99 і 
наказом Міністерства плодоовочевого господарства УРСР від 16 березня 1981 р. 

№ 14. Підпорядковувалось Міністерству плодоовочевого господарства УРСР. 

Ліквідоване відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 листо-

пада 1985 р. № 1114 і наказу Держагропрому УРСР від 29 грудня 1985 р. № 3. 

Керувало плодоовочевими радгоспами Миколаївщини. 

Документи надійшли у 1986 р. 

 

Накази Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, генерального 

директора об’єднання. Плани економічного і соціального розвитку радгоспів, 

виробничо-фінансові плани, плани капітального будівництва, виробництва 
овочів і фруктів. Плани, звіти про впровадження наукової організації праці, 
нової техніки. Зведені звіти про збирання врожаю сільськогосподарських ку-

льтур, агрономічні звіти, звіти про сівозміни, з промисловості, торгівлі. Зведе-
ні звіти про фінансово-господарську діяльність об’єднання та звіти підвідом-

чих радгоспів, звіти з капітального будівництва, про боротьбу зі шкідниками 

сільського господарства, бонітування великої рогатої худоби. Штатні розписи. 

Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське обласне виробниче об’єднання з племінної справи  

у тваринництві (облплемоб’єднання) 

Николаевское областное производственное объединение  
по племенному делу в животноводстве (облплемобъединение) 

Ф.Р-5931, 128 од. зб., 1981–1986 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене в червні 1981 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 9 лютого 1981 р. та рішенням облвиконкому від 2 березня 1981 р. Підпо-

рядковувалось Миколаївському обласному управлінню сільського господарства і 
Українському республіканському виробничому об’єднанню з племінної справи в 

тваринництві “Укрплемоб’єнанню”, з січня 1986 р. – Миколаївському обласному 

агропромисловому комітету та Державному агропромисловому комітету УРСР. 

Здійснювало контроль за веденням селекційно-племінної роботи в тваринництві, 
заготівлею і реалізацією племінної худоби, збільшенням виробництва в колгоспах і 
радгоспах області.  
Документи надійшли у 2000 р. 

 

Накази начальника об’єднання. Зведені виробничо-фінансові плани штуч-

ного запліднення тварин; плани, виробничо-зоотехнічні звіти, звіти про робо-

ту по заготівлі і реалізації племінної худоби, про фінансово-господарську дія-

льність об’єднання, зведені відомості і звіти про результати бонітування тва-
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рин в племінних господарствах і племфермах області. Статистичні звіти про 

внесення тварин до державної племінної книги. Штатні розписи. Документи 

про роботу профкому. 

 

Миколаївський державний трест свинарських радгоспів 

Николаевский государственный трест свиноводческих совхозов 

Ф. Р-1402, 58 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1932–1940 рр. Керу-

вав спеціалізованими свинарськими радгоспами. 

Документи надійшли у 1950 р. 

 

Накази, інструкції, розпорядження Народного комісаріату зернових і тва-
ринницьких радгоспів СРСР. Накази по тресту з основної діяльності та з осо-

бового складу. Звіти з капітального будівництва по радгоспах. Накази та роз-
порядження по проведенню інвентаризації радгоспів. Акти ревізії діяльності 
радгоспів тресту. Листування з радгоспами тресту про стан і розвиток тварин-

ництва, заготівлю кормів, боротьбу з хворобами тварин, виконання планів по-

садки лісосмуг, боротьбу з посухою, проведення агромеліоративних робіт. 
Документи по інвентаризації лісосмуг та садів Миколаївської області (1940). 

Документи про участь радгоспів у Всесоюзній сільськогосподарській вистав-

ці. Листування про радіофікацію, телефонізацію радгоспів, ремонт сільського-

сподарських машин. Документи з особового складу. 

 

Миколаївський трест зернових і тваринницьких радгоспів 

Николаевский трест зерновых и животноводческих совхозов 

Ф. Р-2785, 509 од. зб., 1936, 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність тресту простежується за документами протягом 1936, 1944–1953 рр. Під-

порядковувався Народному комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів УРСР, з 
1946 р. – Міністерству радгоспів УРСР. Ліквідований у 1953 р. 

Керував зерновими і тваринницькими радгоспами Миколаївщини.  

Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1963 р.  

 

Накази, розпорядження, директиви, інструкції Народного комісаріату зер-

нових і тваринницьких радгоспів СРСР, УРСР, Міністерства радгоспів СРСР, 

УРСР, Миколаївського тресту радгоспів. Протоколи засідань колегії Народно-

го комісаріату УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, балансових комісій, про-

токоли технічних і кущових нарад працівників тресту і радгоспів. Виробничо-

фінансові плани і звіти радгоспів, зведені виробничо-фінансові плани і звіти 

тресту. Плани сортових посівів зернових культур, капітального будівництва. 
Плани протиепізоотичних заходів радгоспів. Заключні звіти про підсумки по-

сівів, ветеринарні звіти про захворювання тварин у радгоспах. Звіти про боро-

тьбу з інфекційними захворюваннями та зведені відомості бонітування худо-

би. Акти апробації сортових посівів. Список переселенців (1951, 1952). 
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Трести радгоспів зрошувального землеробства  

Тресты совхозов орошаемого земледелия 

2 фонди, 790 од. зб., 1961–1962, 1969–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Інгулецький, ф. Р-5671, 781 од. зб., 1969–1983 рр.  

Снігурівський, ф. Р-4588, 9 од. зб., 1961–1962 рр. 

 

Снігурівський  трест  зрошувального землеробства створений у квітні 1961 р. 

згідно зі спільною постановою Миколаївського обкому КП України і облвиконкому 

від 15 квітня 1961 р. № 150. У відповідності до постанови ЦК КП України і Ради 

Міністрів УРСР від 27 березня 1962 р. “Про перебудову управління сільського гос-
подарства УРСР” Снігурівський трест ліквідований. 

Інгулецький  трест  спеціалізованих радгоспів зрошувального землеробства ство-

рений згідно з наказом Міністерства радгоспів УРСР від 21 березня 1969 р. № 7. 

Підпорядковувався Головному управлінню радгоспів на зрошувальних і осушених 

землях і рисосіючих Міністерства радгоспів УРСР. Керував радгоспами Жовтневого 

і Снігурівського районів. Ліквідований згідно з наказом Міністерства радгоспів 

УРСР від 10 січня 1983 р. № 6 “Про удосконалення управління радгоспним вироб-

ництвом у системі Міністерства”. 

 

Накази Міністерства радгоспів УРСР, Головного управління радгоспів на 
зрошувальних і осушених землях і рисосіючих, директора тресту, Миколаївсь-

кого облуправління радгоспів. Положення про радгосп (ф. Р-4588). Протоколи 

засідань балансових комісій, технічної ради, нарад-семінарів. Зведені вироб-

ничо-фінансові плани тресту та їх основні показники. Плани використання 

коштів фонду укріплення і розширення господарств. Плани по виробництву 

овочів, бахчі столової і картоплі. Плани організації зеленого конвеєра на 1969–

1970 рр., розвитку садів і виноградників до 1980 р. П’ятирічні плани селекцій-

но-племінної роботи з великою рогатою худобою червоної степової породи та 
свинями крупної білої породи на 1971–1975 рр. Плани фінансування капіталь-

них вкладень у будівництво, з праці та переселенському будівництву. Звіти 

про структуру і врожайність сільськогосподарських культур на зрошувальних 

землях. Звіти про фінансово-господарську діяльність тресту та підвідомчих 

радгоспів, про введення та освоєння сівозмін. Агрономічні звіти про сівбу 

ярових і озимих культур, збір врожаю, ветеринарні звіти. Звіти про бонітуван-

ня великої рогатої худоби та свиней у Жовтневому та Снігурівському райо-

нах. Звіт з охорони праці та техніки безпеки. Звіти радгоспів по переселенсь-

кому будівництву, статистичні звіти. Довідки та листування про зрошення та 
використання зрошувальних земель, про меліоративний стан землі Інгулець-

кої зрошувальної системи, про підвищення врожайності на цих землях, з пи-

тань будівництва. Штатні розписи. Документи місцевого комітету. 

 

Миколаївський трест овочево-молочних радгоспів 

Николаевский трест овоще-молочных совхозов 
Ф. Р-2787, 152 од. зб., 1944–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Трест приміських радгоспів у квітні 1944 р. відновив свою роботу. Підпорядковува-
вся Народному комісаріату зернових та тваринницьких радгоспів УРСР, з 1946 р. – 
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Міністерству радгоспів УРСР. У 1949 р. перейменований у трест овочево-молочних 

радгоспів. Припиняв роботу з червня по жовтень 1953 р. Остаточно ліквідований у 

червні 1955 р. 

Створювався для загального керівництва спеціалізованими радгоспами.  

Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1962 р.  

 

Накази, розпорядження, директиви, інструкції Народного комісаріату зер-

нових і тваринницьких радгоспів УРСР, Миколаївського тресту та овочево-

молочних радгоспів. Статути Миколаївських трестів приміських та овоче-
молочних радгоспів. Протоколи балансових комісій, розгляду і затвердження 

звітів по бонітуванню худоби та постанови колегії Міністерства радгоспів 

УРСР. Зведені виробничо-фінансові плани тресту по тваринництву, рослинни-

цтву, виконанню капітальних робіт та фінансуванню капітальних вкладень. 

Титульні списки капітального нижчелімітного будівництва в районах області. 
Акти огляду і приймання будівельних об’єктів у радгоспах (1954). Вступні та 
інвентарні баланси радгоспів. Заключні звіти про підсумки посівної кампанії 
по радгоспах тресту. Накази, звіти, листування про господарське влаштування 

переселенців і будівництво житлових будинків для них (1954). Акти збитків, 

нанесених окупантами, по радгоспах тресту (1944). Штатні розписи і кошто-

риси адміністративно-управлінських витрат (1953–1954). 

 

Миколаївський трест бавовницьких радгоспів 

Николаевский трест хлопковых совхозов 

Ф. Р-2786, 74 од. зб., 1952–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у березні 1952 р. Підпорядковувався Міністерству бавовництва УРСР. 

Ліквідований у липні 1953 р. 

Керував бавовницькими радгоспами Миколаївщини.  

Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1962 р.  

 

Накази, директиви, інструкції Міністерства бавовництва СРСР і УРСР, 

Миколаївського тресту бавовницьких радгоспів, постанови і рішення викон-

кому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих. Зведені виробничо-

фінансові плани тресту по тваринництву, рослинництву, агромеліорації, енер-

гетиці і праці, звіти радгоспів. Зведені плани капітальних робіт та введення в 

дію об’єктів будівництва. Зведені титульні списки капітального будівництва 
по тресту бавовницьких радгоспів. 

 

Спеціалізовані трести м’ясо-молочних радгоспів 

Специализированные тресты мясо-молочных совхозов 

2 фонди, 1812 од. зб., 1965–1982 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Вознесенський ,  ф. Р-5914, 104 од. зб., 1974–1982 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-5586, 1708 од. зб., 1965–1982 рр.  
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Миколаївський трест утворений в 1965 р. згідно з постановою ЦК КП України і Ра-
ди Міністрів УРСР від 15 січня 1965 р. Підпорядковувався Головному управлінню 

радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, з 1969 р. – Головному управ-

лінню м’ясо-молочних радгоспів Міністерства радгоспів УРСР. Об’єднував 40 рад-

госпів області. У відповідності до наказу Міністерства радгоспів УРСР від 18 січня 

1974 р. № 16 Миколаївський спеціалізований трест м’ясо-молочних радгоспів був 

розукрупнений і утворений Вознесенський спеціалізований трест м’ясо-молочних 

радгоспів. Згідно з наказом Міністерства радгоспів УРСР від 6 грудня 1982 р. № 333 

трести ліквідовані. 
Здійснювали керівництво і контроль за виробничою і фінансовою діяльністю підві-
домчих радгоспів. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгос-
пів УРСР, директорів трестів. Положення про Миколаївський спеціалізований 

трест м’ясо-молочних радгоспів. Протоколи засідань балансових комісій та 
стенограми нарад директорів радгоспів. Виробничо-фінансові плани трестів і 
радгоспів. Техпромфінплани тресту і основні економічні показники виробни-

чо-фінансового плану. Плани ветеринарно-профілактичних і протиепізоотич-

них заходів Миколаївського тресту. Плани фінансування капітальних вкла-
день і будівництва. Зведені фінансові звіти і фінансові звіти радгоспів. Звіти 

про захворювання і падіж тварин від заразних хвороб і проведення ветеринар-

них заходів тресту та підвідомчих радгоспів. Заключні звіти радгоспів тресту 

по штучному заплідненню сільськогосподарських тварин, забезпечення гру-

бими і соковитими кормами. Зведені відомості про результати бонітування 

великої рогатої худоби, свиней, овець. Агротехнічні звіти про посіви озимих і 
ярових культур. Статистичні звіти про результати посівної кампанії, внесення 

мінеральних та органічних добрив, про виробництво продукції. Звіти радгос-
пів про якість зданої продукції.  

 

Миколаївський обласний державний трест  

з шовківництва (облшовкотрест) 

Николаевский областной государственный трест  

по шелководству (облшелкотрест) 

Ф. Р-3207, 493 од. зб., 1950–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 4 квітня 

1950 р. № 354. Підпорядковувався Управлінню шовківництва, з квітня 1961 р. по 

березень 1969 р. – Українській республіканській конторі шовківництва Міністерства 

сільського господарства УРСР, з квітня 1962 р. – Міністерству виробництва і заготі-
вель сільськогосподарських продуктів УРСР, з березня 1965 р. – Міністерству сіль-

ського господарства УРСР. Припинив діяльність 2 січня 1986 р. відповідно до поста-
нови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р. та наказу Державного агропромис-
лового комітету від 29 грудня 1985 р. 

Керував діяльністю підприємств, що входили до його складу, сприяв розвитку шов-

ківництва в колгоспно-селянському секторі.  

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 1986 р.  
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Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1950–1961, 1965–

1982), Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продук-

тів УРСР (1962–1964), управляючого трестом (1977–1984). Статут облшовкот-
ресту (1950). Перспективний план розвитку шовківництва в області (1950–

1960, 1965–1970, 1976–1980). Річні плани розвитку шовківництва, плани і лі-
міти фінансування (1950–1953, 1971–1984), виробничо-фінансові плани тресту 

(1954–1984). Протоколи засідань балансової комісії тресту (1950–1974). Доку-

менти про організацію облшовкотресту (1950), обласної наради по шовківниц-

тву (1952), участь шовківницьких господарств в обласній (1951) та Всесоюз-
ній (1956) сільськогосподарських виставках. Доповідні записки і довідки про 

стан розвитку шовківництва в колгоспному секторі області. Документи пере-
пису насаджень шовковиці (1950–1964). Звіти, інформації про впровадження у 

виробництво нової техніки, наукових досягнень та передового досвіду (1952, 

1977–1980). Агрономічні звіти тресту, звіти про фінансово-господарську дія-

льність тресту і підвідомчих йому організацій. Штатні розписи, кошториси 

видатків. Списки передовиків шовківництва (1976). 

 

Миколаївське обласне орендне підприємство по агрохімічному  

обслуговуванню сільського господарства “Родючість” 

Николаевское областное арендное предприятие по агрохимическому  
обслуживанию сельского хозяйства “Плодородие” 

Ф. Р-5877, 132 од. зб., 1979–1993 рр. Описи. Укр. рос. мови. 

Утворене згідно з постановою бюро Миколаївського обкому Компартії України і 
виконкому обласної Ради народних депутатів від 24 вересня 1979 р., як Миколаївсь-

ке обласне виробниче об’єднання по агрономічному обслуговуванню сільського гос-
подарства “Сільгоспхімія”, яке було підпорядковане виробничо-науковому об’єднан-

ню “Укрсільгоспхімія”. На підставі рішення зборів трудового колективу від 5 жовтня 
1990 р. і рішення облвиконкому від 24 листопада 1990 р., № 259, з 1 січня 1991 р., 

перетворене в обласну виробничу асоціацію по агрохімічному обслуговуванню сіль-
ського господарства “Родючість” з підпорядкуванням Республіканській асоціації по 

підвищенню родючості ґрунту і захисту рослин “Укргрунтозахист”. Згідно з рішен-

ням загальних зборів організації орендарів від 20 жовтня 1992 р. припинила свою ді-
яльність і з 15 грудня 1992 р. утворилося Миколаївське обласне орендне підприємст-
во по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства “Родючість”. 

Забезпечувало виробників сільськогосподарської продукції мінеральними добрива-
ми, хімічними і біологічними засобами захисту рослин, меліорантами ґрунту, кормо-

вими добавками та іншими засобами для рослинництва і тваринництва. 
Перше надходження документів – 1994 р., останнє – 2004 р. 

 

Постанова про заснування спеціалізованої агрономічної служби в області, 
положення про Миколаївське обласне виробниче об’єднання по агрохімічно-

му обслуговуванню сільського господарства “Сільгоспхімія”. Накази голів 

об’єднання, асоціації, орендного підприємства. Протоколи наради по удоско-

наленню системи управління агрохімічним обслуговуванням області, зборів 

засновників асоціації “Родючість” і ради асоціації, ради орендного підпри-
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ємства. Протоколи загальних зборів. Статутні і реєстраційні документи асоці-
ації та орендного підприємства. Виробничо-фінансові плани, плани з праці, 
капітальних вкладень, економічного і соціального розвитку асоціації. Зведені 
звіти про виробничо-фінансову діяльність об’єднання, статистичні звіти, 

штатні розписи. Документи профспілкового комітету. 

 

Акціонерне товариство відкритого типу “Родючість”  

Акционерное общество открытого типа “Плодородие” 

Ф. 6009, 19 од. зб., 1993–1996 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворене на основі рішення Регіонального відділення фонду державного майна 
України по Миколаївській області від 30 грудня 1993 р. № 31. 

Забезпечувало колгоспи і радгоспи, фермерські, садівничі господарства засобами 

захисту рослин імпортного і вітчизняного виробництва, мінеральними добривами, 

кормовими добавками, меліорантами ґрунту. 

Документи надійшли у квітні 2004 р. 

 

Статутні, реєстраційні документи, документи з приватизації. Накази голо-

ви правління з основної діяльності, звіти про виробничо-фінансову діяльність, 

з праці, про роботу з кадрами. Штатні розписи. Документи профспілкового 

комітету. 

 

Миколаївське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного  

забезпечення сільського господарства “Сільгосптехніка”  

Николаевское областное производственное объединение  
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

 “Сельхозтехника” 

Ф. Р-3937, 1134 од. зб., 1961–1984 рр. Описи. Рос., укр. мова. 

Утворене у березні 1961 року на підставі Постанови ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. Підпорядковувалось Українському республі-
канському об’єднанню “Укрсільгосптехніка”. Займалося забезпеченням, обслугову-

ванням та ремонтом сільськогосподарських машин, механізацією виробничих про-

цесів, здійснювало керівництво та контроль за діяльністю районних об’єднань 

“Сільгосптехніка”. Згідно з наказом Державного комітету Української РСР по виро-

бничо-технічному забезпеченню сільського господарства № 1 від 21 липня 1978 р. 

перейменоване в Миколаївське обласне виробниче об’єднання з виробничо-тех-

нічного забезпечення сільського господарства “ Сільгосптехніка”. Ліквідоване у гру-

дні 1985 р. згідно з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 

10 грудня 1985 р. № 429 “Про подальше удосконалення управління агропромисло-

вим комплексом”. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1986 р. 

 

Постанови колегії Українського республіканського об’єднання “Укрсіль-

госптехніка”. Накази по обласному об’єднанню. Зведені виробничо-торгово-

фінансові плани та звіти з фінансово-господарської діяльності обласного і  
районних об’єднань “Сільгосптехніка”. Звіти про раціоналізацію та винахід-
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ництво, впровадження нової техніки. Аналізи фінансово-господарської діяль-

ності обласного об’єднання. Протоколи виробничих нарад спеціалістів сільсь-

кого господарства районних відділень “Сільгосптехніки”. Довідки, інформації 
про роботу служби механізації і електрифікації виробничих об’єктів, стан тех-

нологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва, забезпече-
ність кадрами механізованих загонів, будівництво об’єктів у колгоспах облас-
ті. Листування про розподіл сільськогосподарської техніки, покращання якос-
ті її ремонту і використання, концентрацію і поглиблення спеціалізації ремон-

тних підприємств системи “Облсільгосптехніка”, роботу пересувних пунктів 

технічного обслуговування машинно-тракторних парків колгоспів і радгоспів, 

технічне обслуговування і ефективність використання зрошувально-дощу-

вальної техніки. Документи про переведення обласного об’єднання на нову 

систему планування і економічного стимулювання (1971). Колективні догово-

ри. Протоколи профспілкових зборів і засідань місцевого комітету. Докумен-

ти про соціалістичне змагання. Штатні розписи. 

 

Миколаївська обласна контора бджільництва  

Николаевская областная контора пчеловодства 

 Ф. Р-3609, 449 од. зб., 1944–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена у 1937 р. Припиняла діяльність з 1941 р. по березень 1944 р. в зв’язку з 
тимчасовою нацистською окупацією області. Підпорядковувалась Українській рес-
публіканській конторі бджільництва Наркомату землеробства УРСР, з 1947 р. – 

Управлінню бджільництва Міністерства сільського господарства УРСР, з січня 

1959 р. – обласному управлінню сільського господарства, з 1962 р. – Українській 

республіканській конторі бджільництва Міністерства виробництва і заготівлі сільсь-

когосподарських продуктів УРСР, з 1965 р. – Міністерству сільського господарства 
УРСР, з 1985 р. – Держагропрому УРСР.  

Сприяла максимальному розвитку бджільництва в колгоспах і радгоспах, підвищен-

ню продуктивності і прибутковості пасік шляхом впровадження передової техноло-

гії бджільництва, здійснювала контроль і зоотехнічну допомогу колгоспним пасікам.  

 

Накази Наркомату землеробства УРСР, Української республіканської кон-

тори бджільництва, Міністерства сільського господарства УРСР, Миколаївсь-

кого обласного управління по виробництву і заготівлі сільськогосподарських 

продуктів, рішення і розпорядження Миколаївського облвиконкому. Плани 

роботи і плани заходів по розвитку бджільництва, протоколи і стенограми  

обласних виробничо-зоотехнічних нарад, конференцій, семінарів з питань  

розвитку бджільництва. Виробничо-фінансові плани. Фінансові та виробничо-

зоотехнічні звіти. Зведені відомості весняних і осінніх ревізій бджолосімей 

колгоспних і радгоспних пасік, медово-нектарні баланси пасік області. 
Протоколи обласних і районних нарад. Інформації, доповідні записки про 

стан і підсумки виконання планів розвитку бжільництва в колгоспах і радгос-
пах області, селекційно-племінну роботу в бджільництві. Листування з рес-
публіканською конторою бджільництва, обласним управлінням сільського 
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господарства, районними земвідділами з питань відновлення колгоспних і 
радгоспних пасік (1944–1945), організації міжколгоспних бджолоферм, стану 

бджолорозплідників, боротьби з захворюванням бджіл, заготівлі воскосирови-

ни, насіння медоносних культур, реалізації меду, підготовки кадрів бджолярів-

пасічників. Списки передовиків-бджолярів з показниками їх досягнень. Доку-

менти про соціалістичні змагання між Миколаївською і Херсонською облас-
ними бджолоконторами. Штатні розписи та кошториси видатків. Документи 

про роботу профкому. 

 

Миколаївська обласна контора інкубаторно-птахівничих станцій (ІПС) 

Николаевская обласная контора инкубаторно-птицеводческих  

станций (ИПС) 

Ф. Р-3174, 173 од. зб., 1944–1959 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворена у травні 1944 року. Підпорядковувалась Миколаївському обласному 

управлінню сільського господарства. Здійснювала керівництво і контроль за робо-

тою інкубаторно-птахівничих станцій області. Ліквідована у жовтні 1959 року в 

зв’язку з продажем колгоспам і передачею радгоспам ІПС.   

 

Накази, директивні вказівки, інструкції Республіканської контори ІПС, рі-
шення Миколаївського облвиконкому, листування з обласним управлінням 

сільського господарства з питань розвитку громадського і присадибного пта-
хівництва, підготовки ІПС до інкубаційних сезонів, поліпшення племінної ро-

боти та зоотехнічного обслуговування племінних птахоферм, прискорення 

будівництва і введення в дію нових ІПС в області, підготовку колгоспів до 

прийому і вирощування молодняка птиці, проведення договірних кампаній з 
колгоспами. Положення про обласну контору ІПС. Зведені виробничо-фі-
нансові плани облконтори і промфінплани ІПС, плани племінної роботи пта-
хоферм. Зведені річні звіти про фінансово-господарську діяльність обласної 
контори і річні звіти ІПС, зоотехнічні звіти облконтори ІПС. Доповідні запис-
ки, інформації про діяльність облконтори. Акти про збитки, нанесені німець-

кими окупантами ІПС, обслідування стану виконання інкубаторно-птахів-

ничими станціями постанови РМ УРСР “Про розвиток птахівництва в колгос-
пах” (1944). Штатні розписи і кошториси витрат. Документи про продаж кол-

госпам і передачу радгоспам птахівничих станцій (1959). 

 

Миколаївська обласна контора міжколгоспних  

інкубаторно-птахівничих станцій (МІПС) 

Николаевская областная контора межколхозных  

инкубаторно-птицеводческих станций (МИПС) 

Ф. Р-3208, 160 од. зб., 1960–1971 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена у квітні 1960 року. В своїй діяльності керувалась наказами і директивними 

вказівками Міністерства сільського господарства УРСР та обласної Ради міжкол-
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госпних ІПС. Здійснювала організацію і координацію роботи міжколгоспних ІПС по 

інкубації яєць, виведенню і передачі молодняка птиці колгоспам і радгоспам облас-
ті, забезпечувала зоотехнічне обслуговування колгоспних птахоферм, сприяла орга-
нізації племінних ферм при ІПС. 

Припинила діяльність в зв’язку з реорганізацією її у 1972 році в Миколаївське об-

ласне міжколгоспне виробниче управління птахівництва. 
 

Накази, директиви, інструкції Міністерства сільського господарства УРСР, 

рішення і розпорядження облвиконкому. Положення про обласну контору. 

Протоколи засідань правління і зборів обласної Ради міжколгоспних ІПС, об-

ласних і кущових нарад уповноважених міжколгоспних інкубаторіїв. Вироб-

ничо-фінансові плани облконтори, плани племінної роботи колгоспних птахо-

ферм. Звіти про фінансово-господарську діяльність, зоотехнічні звіти. Листу-

вання з Міністерством сільського господарства УРСР, обласним управлінням 

сільського господарства з питань виконання планів по виведенню і реалізації 
молодняка птиці, будівництва нових, реконструкції і розширення діючих ме-
ханізованих птахоферм в колгоспах області та запровадження на них прогре-
сивних технологій по виробництву яєць і м’яса птиці, створення при міжкол-

госпних ІПС племінних ферм-репродукторів по виробництву гібридних яєць, 

підготовки спеціалістів для МІПС. Штатні розписи, кошториси видатків. До-

кументи про роботу профспілкового комітету і соціалістичне змагання колек-

тивів МІПС.  

  

Районні виробничі об’єднання з виробничо-технічного забезпечення  

сільського господарства “Сільгосптехніка”  

Районные производственные объединения по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства “Сельхозтехника” 

18 фондів, 3856 од. зб., 1961–1986 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Арбузинське ,  ф. Р-4354, 195 од. зб., 1962–1985 рр.  

Новокраснівське, ф. Р-4355, 26 од. зб., 1963–1969 рр.  

Баштанське, ф. Р-4926, 245 од. зб., 1961–1980 рр.  

Березанське, ф. Р-5571, 16 од. зб., 1966–1971 рр. 

Березнегуватське, ф. Р-3361, 41 од. зб., 1961–1966 рр. 

Братське, ф. Р-5504, 100 од. зб., 1963–1985 рр.  

Веселинівське, ф. Р-4765, 266 од. зб., 1961–1985 рр.  

Врадіївське, ф. Р-5276, 39 од. зб., 1961–1971 рр. 

Доманівське, ф. Р-4593, 257 од. зб., 1961–1986 рр.  

Єланецьке, ф. Р-5681, 142 од. зб., 1961–1986 рр. 

Жовтневе, ф. Р-5720, 201 од. зб., 1961–1962, 1965–1985 рр. 

Казанківське, ф. Р-5506, 87 од. зб., 1961–1969 рр. 

Кривоозерське, ф. Р-5055, 172 од. зб., 1961–1985 рр.  

Новоодеське, ф. Р-5340, 141 од. зб., 1962–1986 рр.  

Миколаївське, ф. Р-5802, 126 од. зб., 1971–1985 рр. 

Очаківське, ф. Р-4636, 164 од. зб., 1961–1986 рр.  

Первомайське, ф. Р-4890, 315 од. зб., 1961–1985 рр. 

Снігурівське, ф. Р-4464, 189 од. зб., 1961–1978 рр.  
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Утворені на підставі постанов ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. 

№ 257, обкому КПУ і виконкому обласної Ради депутатів трудящих від 8 березня 

1961 р. № 232. Підпорядковувались Миколаївському обласному об’єднанню 

“Сільгосптехніка”. Займалися забезпеченням потреб колгоспів і радгоспів в усіх 

видах техніки, враховуючи запити колгоспів і радгоспів у тракторах, ґрунтооброб-

них і збиральних машинах, автомобілях, запасних частинах, проведенні ремонту 

техніки та організації будівництва в колгоспах. Згідно з наказом Державного коміте-

ту Української РСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарст-
ва від 21 липня 1978 р. № 1 районні об’єднання “Сільгосптехніка” були переймено-

вані на районні виробничі об’єднання з виробничо-технічного забезпечення сільсь-

кого господарства (райсільгосптехніка). Ліквідовані у грудні 1985 р. згідно з поста-
новою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. № 429 

“Про подальше удосконалення управління агропромисловим комплексом”. 

  

Накази, розпорядження Миколаївського обласного об’єднання “Сільгосп-

техніка”, накази районних об’єднань. Протоколи виробничих нарад, засідань 

техніко-економічних рад, загальних зборів робітників і службовців райоб’єд-

нань. Виробничо-торгово-фінансові плани і плани з праці. Звіти про фінансо-

во-господарську діяльність. Плани і звіти про впровадження у виробництво 

нової техніки, винаходів і рацпропозицій. Економічні аналізи господарської 
діяльності районних об’єднань. Листування про виконання планів підготовки 

техніки до посівних, збиральних, заготівельних кампаній, покращання інжене-
рно-технічного обслуговування господарств, підготовку механізаторських ка-
дрів. Штатні розписи і кошториси видатків. Протоколи загальних і звітно-

виборних профспілкових зборів, засідань профкомів. Колективні договори та 
акти перевірки їх виконання. Документи про соціалістичне змагання.  

 

Пункти Української контори Всесоюзного об’єднання  

тваринницьких господарств “Скотар” 

Пункты Украинской конторы Всесоюзного объединения  

животноводческих хозяйств “Скотарь”  

2 фонди, 10 од. зб., 1930–1931 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-482, 4 од. зб., 1930–1931 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-475, 6 од. зб., 1930–1931рр. 

 

Утворені в 1930 р. Підпорядковувались Українській конторі Всесоюзного об’єднан-

ня тваринницьких господарств “Скотар”. Ліквідовані в кінці 1931 р. Займалися заго-

тівлею худоби для державних м’ясних поставок, здійснювали комплектування тва-
ринницьких радгоспів породною худобою м’ясо-молочного напрямку, проводили 

ветеринарно санітарне обстеження поголів’я худоби. 

 

Звіт про діяльність Новобузького пункту за 1930–1931 рр. Акти приймання 

і передавання племінної рогатої худоби та відомості про її приплід. Угоди з 
ветлікарями і доповідні записки про ветеринарно-санітарне обстеження пого-

лів’я худоби (ф. Р-482). Листування з колгоспами про утримання худоби у  

зимовий період. 
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С ІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬК І  П І ДП РИЄМСТВА  

Кущові об’єднання сільськогосподарських колективів 

Кустовые объединения сельскохозяйственных коллективов 

6 фондів, 83 од. зб., 1929–1931 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Великокорениське ,  ф. Р-421, 26 од. зб., 1930–1931 рр. 

Новобузьке ,  ф. Р-1223, 7 од. зб., 1929–1930 рр. 

Пересадівське ,  ф. Р-425, 4 од. зб., 1930–1931 рр. 

Петровсько-Кир ’яківське ,  ф. Р-420, 23 од. зб.,1930 р. 

Тернівське ,  ф. Р-419, 22 од. зб., 1930 р. 

Троїцько -Сафонівське ,  ф. Р-1275, 1 од. зб., 1929 р. 

 

Розпочали діяльність у 1929 р. Керували колгоспами, що входили до їх складу, орга-
нізовували тракторні бази і майстерні, здійснювали агрономічне і технічне обслуго-

вування колгоспів. Ліквідовані в 1930 р. 

 

Протоколи засідань правлінь кущових об’єднань колгоспів. Статути і ви-

робничі плани кущових об’єднань і окремих сільськогосподарських артілей. 

Положення про організацію машинно-кінних станцій (МКС) при кущових 

об’єднаннях колгоспів і про організацію праці в колгоспах. Зведення сільсько-

господарських артілей про підготовку і проведення посівної і хід збиральної 
кампаній. Акти обстеження стану агротехніки, сільськогосподарських машин 

і молочних ферм у колгоспах. Листування про хід колективізації, зміцнення 

колгоспів, постачання їх сільськогосподарськими машинами, про направлення 

в села 25-тисячників, про організацію культмасової роботи. Документи лікві-
даційних комісій кущових об’єднань сільськогосподарських артілей.  

 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Сельскохозяйственные артели (колхозы) 

1236 фондів, 36723 од. зб., 1929–1994 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

А р б у з и н с ь к о г о  р а й о н у :  

Рябоконівської  с /р ,  ф. Р-3056 ОАФ, 100 од. зб., 1944–1969 рр. 

Іванівської  с /р ,  ф. Р-3063 ОАФ, 104 од. зб., 1944–1969 рр. 

Полянської  с /р ,  ф. Р-3067 ОАФ, 42 од. зб., 1947–1968 рр. 

Садівської  с /р ,  ф. Р-3071 ОАФ, 86 од. зб., 1944–1969 рр. 

Семенівської  с /р ,  ф. Р-3076 ОАФ, 135 од. зб., 1944–1969 рр.  

смт  Арбузинка ,  ф. Р-3217 ОАФ, 225 од. зб., 1944–1968 рр. 

Воєводської  с /р ,  ф. Р-3703 ОАФ, 116 од. зб., 1945–1967 рр. 

Костянтинівської  с /р ,  ф. Р-3713 ОАФ, 151 од. зб., 1944–1967 рр. 

Благодатнівської  с /р ,  ф. Р-3715 ОАФ, 59 од. зб., 1950–1966 рр. 

Мар ’янівської  с /р ,  ф. Р-4036 ОАФ, 54 од. зб., 1944–1965 рр.  

Новокрасневської  с /р ,  ф. Р-4046 ОАФ, 120 од. зб., 1944–1967 рр. 

Любоіванівської  с /р ,  ф. Р-4048 ОАФ, 81 од. зб., 1939, 1944–1971 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Миколаївка, ф. Р-4713, 2 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Плугатар”,  с. Красний Яр, ф. Р-4714, 3 од. зб., 1945–1949 рр. 
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“Сільський  комунар”,  с. Обухівка, ф. Р-4854, 7 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Обухівка, ф. Р-4855, 22 од. зб., 1944–1957 рр. 

Б ашт а н с ь к о г о  р а й о н у :  

Плющівської  с /р ,  ф. Р-2952 ОАФ, 121 од. зб., 1944–1970 рр. 

Новоіванівської  с /р ,  ф. Р-2953 ОАФ, 148 од. зб., 1944–1971 рр. 

Костичівської  с /р ,  ф.Р-2960 ОАФ, 97 од. зб., 1944–1970 рр. 

Пісківської  с /р ,  ф. Р-2962 ОАФ, 75 од. зб., 1944–1970 рр. 

Мар ’ ївської  с /р ,  ф. Р-3005 ОАФ, 82 од. зб., 1944–1970 рр. 

Христофорівської  с /р ,  ф. Р-3006 ОАФ, 156 од. зб., 1944–1970 рр. 

Новопавлівської  с /р ,  ф. Р-3252 ОАФ, 232 од. зб., 1944–1970 рр. 

Баштанської  селищної  ради ,  ф. Р-3268 ОАФ, 332 од. зб., 1944–1971 рр. 

Новоолександрівської  с /р ,  ф. Р-3283 ОАФ, 120 од. зб., 1944–1970 рр. 

Єрмолівської  с /р ,  ф. Р-3508 ОАФ, 92 од. зб., 1944–1965 рр.  

Кашперо -Миколаївської  с /р ,  ф. Р-3794 ОАФ, 101 од. зб., 1945–1970 рр. 

Явкінської  с /р ,  ф. Р-3795 ОАФ, 105 од. зб., 1944–1970 рр. 

Ленінської  с /р ,  ф. Р-3796 ОАФ, 78 од. зб., 1944–1970 рр. 

Привільненської  с /р ,  ф. Р-3797 ОАФ, 300 од. зб., 1933–1941, 1944–1970 рр. 

Добренської  с /р ,  ф. Р-3801 ОАФ, 93 од. зб., 1944–1958, 1961–1971 рр. 

Богданівської  с /р ,  ф. Р-3802 ОАФ, 150 од. зб., 1944–1970 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Бармашове, ф. Р-5597, 16 од. зб., 1952–1958 рр. 

“Шлях  Сталіна”,  с. Бармашове, ф. Р-5598, 9 од. зб., 1954–1957 рр.  

“Червоний  ударник”,  с. Бармашове, ф. Р-5599, 8 од. зб., 1945–1951 рр. 

“14 років  Жовтня”,  с. Бармашове, ф. Р-5600, 5 од. зб., 1944–1951 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Бармашове, ф. Р-5601, 4 од. зб., 1945–1952 рр. 

Б е р е з а н с ь к о г о  р а й о н у :  

Ташинської  с /р ,  ф. Р-3789 ОАФ, 110 од. зб., 1953–1982 рр. 

Анатолівської  с /р ,  ф. Р-4020 ОАФ, 83 од. зб., 1944–1982 рр. 

Дмитрівської  с /р ,  ф. Р-4527 ОАФ, 139 од. зб., 1944–1946, 1948–1982 рр. 

Коблевської  с /р ,  ф. Р-4528 ОАФ, 97 од. зб., 1944–1969 рр. 

Адамівської  і  Малахівської  с /р ,  ф. Р-4909 ОАФ, 226 од. зб., 1944–1980 рр. 

Василівської  с /р ,  ф. Р-5243 ОАФ, 69 од. зб., 1944, 1946, 1948–1982 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Анатолівка, ф. Р-3309, 25 од. зб., 1944–1968 рр. 

Ім .  лейтенанта  Шмідта ,  с. Рибаківка, ф. Р-3310, 98 од. зб., 1955–1985 рр. 

Ім .  Войкова ,  с. Рибаківка, ф. Р-3311, 40 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Лимани, ф. Р-3312, 14 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Тилігул”,  с. Анатолівка, ф. Р-3313, 20 од. зб., 1946–1957 рр. 

Ім .  ХVI партз ’ їзду ,  с. Кубряки, ф. Р-3576, 7 од. зб., 1946–1951 рр. 

“Дружба”,  с. Краснопілля, ф. Р-4236, 2 од. зб., 1950–1967 рр. 

“Червоне  поле”,  с. Краснопілля, ф. Р-4237, 4 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Тузли, ф. Р-4532, 64 од. зб., 1950–1980 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Комісарівка, ф. Р-4533, 45 од. зб., 1951–1973 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Лимани, ф. Р-4705, 50 од. зб., 1945–1969 рр. 

“Колективіст”,  с. Комісарівка, ф. Р-4899, 3 од. зб., 1944–1945 рр. 

“До  соціалізму”,  с. Комісарівка, ф. Р-4900, 3 од. зб., 1944–1945 рр. 

“Зоря”,  с. Веселе, ф. Р-4902, 5 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Данилівка, ф. Р-5387, 65 од. зб., 1958–1981 рр. 

Березнегуватського  району:  

Висунської  с /р ,  ф. Р-3365 ОАФ, 190 од. зб., 1929–1932, 1944–1986 рр. 

Березнегуватської  с /р ,  ф. Р-3759 ОАФ, 310 од. зб., 1944–1988 рр. 

Білокриницької  с /р ,  ф. Р-3761 ОАФ, 117 од. зб., 1944–1966 рр. 
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Калузької  с /р ,  ф. Р-3763 ОАФ, 87 од. зб., 1944–1986 рр. 

Любомирівської  с /р ,  ф. Р-3758 ОАФ, 132 од. зб., 1944–1965 рр. 

“Соціалізм”,  с. Нововолодимирівка, ф. Р-3372, 88 од. зб., 1944–1987 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Новоочаків, ф. Р-3373, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Мурахівка, ф. Р-3473, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Мурахівка, ф. Р-3474, 19 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Нове  господарство”,  с. Нововолодимирівка, ф. Р-3475, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Україна”,  с. Мурахівка, ф. Р-3476, 21 од. зб., 1958–1965 рр. 

Ім .  К .  Маркса ,  с. Сергіївка, ф. Р-3477, 16 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Велике Артакове, ф. Р-3479, 34 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Калачеве, ф. Р-3482, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

“10 років  КНС”,  с. Зелений Гай, ф. Р-3486, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Кавказ, ф. Р-3487, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Політвідділу ,  с. Нововолодимирівка, ф. Р-3497, 10 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Тернівка, ф. Р-3498, 35 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Червона Криниця, ф. Р-3499, 14 од. зб., 1945–1950 рр.  

“Червоний  Жовтень”,  с. Озерівка, ф. Р-3500, 18 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Новомирівка, ф. Р-3501, 5 од. зб., 1947–1949 рр. 

“Прогрес”,  с. Олександрівка, ф. Р-3502, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Горького ,  с. Яковлівка, ф. Р-3503, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Озерівка, ф. Р-3735, 2 од. зб., 1951–1953 рр. 

“3-й  Інтернаціонал”,  с. Романівка, ф. Р-3744, 17 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  61-го  Комунара ,  с. Маліївка, ф. Р-3746, 5 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Маліївка, ф. Р-3748, 3 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Войкова ,  с. Федорівка, ф. Р-3749, 36 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Сергіївка, ф. Р-3750, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Сергіївка, ф. Р-3751, 7 од. зб., 1951–1953 рр. 

Ім .  Цюрупи ,  с. Романівка, ф. Р-3753, 20 од. зб., 1944–1948 рр. 

“Червона  Висунь”,  с. Вітрове, ф. Р-3755, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Праця  Ілліча”,  с. Маліївка, ф. Р-3756, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Праця  Ілліча”,  с. Маліївка, ф. Р-3757, 70 од. зб., 1951–1987 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Калинівка, ф. Р-3772, 32 од. зб., 1944–1957 рр. 

“Заповіт  Леніна”,  с. Новоочаків, ф. Р-3790, 11 од. зб., 1951–1956 рр.  

“Заповіт  Леніна”,  с. Новоочаків, ф. Р-3791, 55 од. зб., 1957–1987 рр. 

Ім .  Воровського ,  с. Новоочаків, ф. Р-3968, 4 од. зб., 1952, 1954–1956 рр. 

Ім .  Воровського ,  с. Петропавлівка, ф. Р-4469, 23 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Калініна ,  смт Березнегувате, ф. Р-5907, 52 од. зб., 1963–1987 рр.  

Б р ат с ь к о г о  р а й о н у :  

“Другий  Світ”,  с. Сергіївка, ф. Р-1450, 1 од. зб., 1924–1927 рр. 

“Комунар”,  с. Надеждівка, ф. Р-1454, 41 од. зб., 1927–1932, 1944–1950 рр. 

“Добровільна  згода”,  с. Трудолюбівка, ф. Р-3553, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  Жовтень”,  с. Пахомове, ф. Р-3554, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Веселий  Лан”,  с. Григорівка, ф. Р-3555, 3 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Широкий  Лан”,  с. Орлове Поле, ф. Р-3556, 11 од. зб., 1944–1953 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Антонівка, ф. Р-3557, 19 од. зб., 1945–1957 рр. 

“Радсело”,  с. Андріївка, ф. Р-3558, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ватутіна ,  с. Григорівка, ф. Р-3559, 5 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Нове  життя”,  с. Григорівка, ф. Р-3560, 4 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Петрівка, ф. Р-3561, 6 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Петропавлівка, ф. Р-3562, 44 од. зб., 1951–1970 рр. 



493 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Ім .  Мічуріна ,  с. Новокостянтинівка, ф. Р-3563, 14 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Новокостянтинівка, ф. Р-3564, 31 од. зб., 1959–1970 рр. 

“Комунар”,  с. Надеждівка, ф. Р-3565, 12 од. зб., 1951–1958 рр.  

“Шлях  до  комунізму”,  с. Михайло-Жукове, ф. Р-3567, 24 од. зб., 1946–1958 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Григорівка, ф. Р-3568, 18 од. зб., 1959–1970 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Тимофіївка, ф. Р-3571, 1 од. зб., 1947–1949 рр.  

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Українець, ф. Р-3572, 5 од. зб., 1945–1951 рр. 

“Степовий  колгоспник”,  с. Озеринівка, ф. Р-3573, 8 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Братське, ф. Р-3574, 6 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Надія”,  с. Новокостянтинівка, ф. Р-3977, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Михайлівка, ф. Р-3978, 12 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Костувате, ф. Р-3979, 17 од. зб., 1949–1957 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Костувате, ф. Р-3980, 22 од. зб., 1958–1969 рр. 

“3-й  Комінтерн”,  с. Братське, ф. Р-4168, 3 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Братське, ф. Р-4169, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Шлях  Леніна”,  смт Братське, ф. Р-4170, 9 од. зб., 1951–1956 рр. 

“Шлях  Леніна”,  смт Братське, ф. Р-4171, 25 од. зб., 1956–1969 рр. 

“Перемога”,  с. Озеринівка, ф. Р-4172, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Озеринівка, ф. Р-4173, 10 од. зб., 1950–1956 рр. 

Ім .  ХVI з ’ ї зду  ВКП(б) ,  с. Кам’януватка, ф. Р-4174, 17 од. зб., 1948–1957 рр. 

“Хлібороб”,  с. Сергіївка, ф. Р-4175, 7 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Сергіївка, ф. Р-4176, 6 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Сергіївка, ф. Р-4177, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Михайлівка, ф. Р-4178, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Червоний  плугатар”,  с. Сергіївка, ф. Р-4179, 3 од. зб., 1949–1950 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Сергіївка, ф. Р-4180, 58 од. зб., 1950–1971 рр.  

Ім .  Молотова ,  с. Кам’янопіль, ф. Р-4622, 18 од. зб., 1949–1957 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Кам’яно-Костувате, ф. Р-4623, 24 од. зб., 1950–1957 рр. 

“40 років  Жовтня”,  с. Кам’яно-Костувате, ф. Р-4624, 28 од. зб., 1958–1970 рр. 

Ім .  15-річчя  РКК ,  с. Новоолександрівка, ф. Р-4707, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Миколаївка, ф. Р-4710, 42 од. зб., 1944–1970 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Новоолександрівка, ф. Р-4711, 33 од. зб., 1946–1959 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Новомар’ївка, ф. Р-4712, 14 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Мостове, ф. Р-4969, 27 од. зб., 1950–1958, 1960–1970 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Мостове, ф. Р-4970, 5 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Новофедорівка, ф. Р-4971, 11 од. зб., 1948–1957 рр. 

“Паризька  комуна”,  с. Микільське, ф. Р-4972, 15 од. зб., 1947–1956 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Ясна Поляна, ф. Р-4973, 20 од. зб., 1944–1956 рр. 

“Зоря  комунізму”,  с. Іллічівка, ф. Р-4974, 36 од. зб., 1946–1969 рр. 

Ім .  Маленкова ,  с. Іванівка, ф. Р-4975, 4 од. зб., 1954–1956 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Шевченко, ф. Р-4979, 54 од. зб., 1950–1970 рр. 

“Шлях  пролетаря”,  с. Манжелія, ф. Р-4980, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Павлодарівка, ф. Р-4981, 22 од. зб., 1944–1958 рр. 

“Жовтнева  перемога”,  с. Павлодарівка, ф. Р-4982, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Веселий Роздол, ф. Р-4983, 4 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Червона  Армія”,  с. Михайлівка, ф. Р-4991, 5 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Комсомолець  України”,  с. Артемівка, ф. Р-5268, 4 од. зб., 1948–1950 рр. 

“8-ме  Березня”,  с. Ганнівка, ф. Р-5269, 18 од. зб., 1948–1958 рр. 

“Іскра”,  с. Ганнівка, ф. Р-5270, 26 од. зб., 1959–1971 рр. 

Ім .  Горького ,  с. Дарниця, ф. Р-5271, 3 од. зб., 1950–1954 рр. 
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Ім .  Сталіна ,  с. Єлизаветівка, ф. Р-5272, 7 од. зб., 1951–1959 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Юр’ївка, ф. Р-5274, 28 од. зб., 1950–1969 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Кудрявське, ф. Р-5498, 10 од. зб., 1948–1957 рр. 

“За  соцперебудову”,  с. Олексіївка, ф. Р-5499, 1 од. зб., 1949–1950 рр. 

“Пробудження”,  с. Антонопіль, ф. Р-5500, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Радсело”,  с. Маломар’янівка, ф. Р-5501, 6 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Крива Пустош, ф. Р-5502, 40 од. зб., 1949–1970 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Новомар’ївка, ф. Р-5503, 32 од. зб., 1959–1970 рр. 

В е с е л и н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Градівської  та  Порічанської  с /р ,  ф. Р-5216 ОАФ, 338 од. зб., 1944–1989 рр. 

“Праця  і  знання”,  с. Варюшине, ф. Р-3510, 6 од. зб., 1948–1950 рр.  

“Колос”,  с. Зелене, ф. Р-3575, 93 од. зб., 1950–1972, 1982–1989 рр. 

“Колективіст”,  с. Комісарівка, ф. Р-3579, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVII партз ’ їзду ,  с. Широколанівка, ф. Р-3580, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Джутова ,  с. Веселе, ф. Р-3581, 11 од. зб., 1945–1951 рр. 

“Новий  шлях”,  с. Богданівка, ф. Р-3582, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Гамове, ф. Р-3583, 6 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Третя  п ’ятирічка”,  с. Іванівка, ф. Р-3584, 4 од. зб., 1946–1951 рр. 

Ім .  Карла  Лібкнехта ,  с. Широколанівка, ф. Р-3779, 14 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Клари  Цеткін ,  с. Веселе, ф. Р-3780, 20 од. зб., 1945–1952 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Комісарівка, ф. Р-3781, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

“До  соціалізму”,  с. Комісарівка, ф. Р-3782, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

“П’ятирічка  за  4  роки”,  с. Поділля, ф. Р-3988, 17 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Комунар”,  с. Григорівка, ф. Р-3989, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комунар”,  с. Григорівка, ф. Р-3990, 12 од. зб., 1951–1958 рр.  

“Перше  Травня”,  с. Рівнопілля, ф. Р-3991, 13 од. зб., 1949–1954 рр. 

“Прогрес”,  с. Поділля, ф. Р-3992, 6 од. зб., 1954–1958 рр. 

“Україна”,  с. Поділля, ф. Р-3993, 136 од. зб., 1959–1982 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Кубряки, ф. Р-4377, 66 од. зб., 1950–1970 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Штукар, ф. Р-4535, 12 од. зб., 1945–1949 рр. 

“Зелений  степ”,  с. Федорівка, ф. Р-4536, 5 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Лейтенанта  Шмідта ,  с. Староолексіївка, ф. Р-4537, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Андре  Марті ,  с. Ставки, ф. Р-4538, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Ставки, ф. Р-4539, 46 од. зб., 1950–1958, 1961–1969 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  х. Зоря, ф. Р-4540, 3 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Ставки, ф. Р-4541, 8 од. зб., 1959–1960 рр. 

“Ленінський  шлях”,  с. Новосвітлівка, ф. Р-4542, 62 од. зб., 1950–1969 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Штукар, ф. Р-4544, 48 од. зб., 1950–1958, 1961–1970 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Новосвітлівка, ф. Р-4769, 4 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Новосвітлівка, ф. Р-4770, 3 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Новосвітлівка, ф. Р-4771, 2 од. зб., 1945–1947 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Петрівка, ф. Р-4772, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Бузоварове, ф. Р-4773, 4 од. зб., 1950–1956 рр. 

“Робітничий  селянин”,  с. Луб’янка, ф. Р-4774, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Більшовик”,  с. Нововоскресенка, ф. Р-4775, 3 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Політвідділ”,  с. Іванівка, ф. Р-4776, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Безуварове, ф. Р-4777, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Райдолина, ф. Р-4778, 3 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Літвінова ,  с. Новий Степ, ф. Р-4779, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комуніст”, с. Нововоскресенка, ф. Р-4780, 65 од. зб., 1951–1958, 1961–1972, 1982–1984 рр. 
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“Комуніст”,  с. Нововоскресенка, ф. Р-4781, 34 од. зб., 1959–1960, 1973–1981 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Луб’янка, ф. Р-4782, 10 од. зб., 1950–1956 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Луб’янка, ф. Р-4783, 61 од. зб., 1956–1959, 1961–1972, 1982–1987 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Покровка, ф. Р-5200, 6 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Стара Покровка, ф. Р-5201, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Покровка, ф. Р-5203, 8 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Покровка, ф. Р-5204, 118 од. зб., 1950–1959, 1962–1969 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Широколанівка, ф. Р-5205, 85 од. зб., 1958–1969 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Покровка, ф. Р-5206, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Воля”,  с. Покровка, ф. Р-5208, 9 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новопавлівка, ф. Р-5209, 16 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Варюшине, ф. Р-5210, 71 од. зб., 1951–1959, 1962–1969 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Волощуки, Ф. Р-5211, 16 од. зб., 1944–1950 рр.,  

 “Перше  Травня”,  с. Ганнівка, ф. Р-5213, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Покровка, ф. Р-5220, 29 од. зб., 1951–1959 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Миколаївка, ф. Р-5221, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Кременівка, ф. Р-5222, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Новий Городок, ф. Р-5223, 17 од. зб., 1944–1951 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-5224, 9 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім . газети  “Комсомольська  Правда”, с. Веселинове, ф. Р-5225, 7 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Рози  Люксембург ,  с. Олексієве, ф. Р-5226, 8 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Покровка, ф. Р-5227, 9 од. зб., 1959–1961 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Широколанівка, ф. Р-5228, 32 од. зб., 1945–1947 рр. 

“Зоря”,  с. Піщаний Брід, ф. Р-5233, 45 од. зб., 1946–1969 рр. 

“Жовтень”,  с. Веселинове, ф. Р-5254, 15 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Михайлівка, ф. Р-5406, 15 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Михайлівка, ф. Р-5407, 3 од. зб., 1945–1949 рр. 

“Труд”,  с. Кудрявцівка, ф. Р-5408, 3 од. зб., 1949–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Колосівка, ф. Р-5409, 8 од. зб., 1952–1954 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Виноградівка, ф. Р-5410, 4 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Бондарівка, ф. Р-5411, 67 од. зб., 1954–1980 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Подолянка, ф. Р-5412, 60 од. зб., 1950–1958, 1962–1969 рр. 

“40 років  Жовтня”,  с. Миколаївка, ф. Р-5413, 48 од. зб., 1950–1959, 1962–1969 рр. 

“Іскра”,  с. Кременівка, ф. Р-5414, 71 од. зб., 1950–1958, 1961–1969 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Суха Балка, ф. Р-5415, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Ворошилівка, ф. Р-5416, 11 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Молодий  більшовик”,  с. Степанівка, ф. Р-5417, 8 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Миколаївка, ф. Р-5418, 38 од. зб., 1959–1962, 1970–1981 рр. 

“Жовтень”,  с. Ганнівка, ф. Р-5419, 76 од. зб., 1950–1959, 1961–1969 рр. 

“Зорі  Кремля”,  с. Катеринівка, ф. Р-5531, 76 од. зб., 1952–1969 рр. 

“Радянська  Україна”,  с. Михайлівка, ф. Р-5967, 110 од. зб., 1954–1972, 1980–1988 рр. 

“Перемога”,  с. Колосівка, ф. Р-5993, 86 од. зб., 1961–1975, 1979–1990 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Михайлівка, ф. Р-5995, 38 од. зб., 1972–1979 рр.  

В о з н е с е н с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  22-х  червоних  партизанів ,  с. Трикрати, ф. Р-3401, 1 од. зб., 1947–1950 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Дорошівка, ф. Р-3403, 83 од. зб., 1950–1985 рр. 

Ім .  Синякова ,  м. Вознесенськ, ф. Р-3404, 44 од. зб., 1944–1967 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Таборівка, ф. Р-3405, 80 од. зб., 1950–1985 рр. 

“Перемога  червоних  партизанів”,  с. Трикрати, ф. Р-3407, 1 од. зб., 1944–1951 рр. 

Ім .  Тельмана ,  с. Воронівка, ф. Р-3408, 1 од. зб., 1944–1950 рр. 
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Ім .  Літвінова ,  с. Олександрівка, ф. Р-3410, 3 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Політвідділу ,  х. Сакко і Ванцетті, ф. Р-3411, 2 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  ХІІ  партз ’ їзду ,  с. Олександрівка, ф. Р-3412, 2 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Могутній”,  с. Таборівка, ф. Р-3413, 2 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Ударник”,  с. Таборівка, ф. Р-3414, 3 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Перша  п ’ятирічка”,  с. Таборівка, ф. Р-3415, 1 од. зб., 1948 р. 

Ім .  Щорса ,  с. Олександрівка, ф. Р-3620, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Олександрівка, ф. Р-3621, 14 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Щорса ,  смт Олександрівка, ф. Р-3622, 75 од. зб., 1958–1985 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Олександрівка, ф. Р-3623, 12 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Дмитрівка, ф. Р-3624, 6 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Дмитрівка, ф. Р-3625, 19 од. зб., 1951–1956 рр. 

Ім .  Сакко  і  Ванцетті ,  с. Олександрівка, ф. Р-3631, 2 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Олександрівка, ф. Р-3632, 2 од. зб., 1947–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Щербані, ф. Р-3633, 5 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Щербані, ф. Р-3634, 13 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Щербані, ф. Р-3635, 70 од. зб., 1958–1984 рр. 

Ім .  22-х  червоних  партизанів ,  с. Трикрати, ф. Р-3786, 74 од. зб., 1951–1983 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Григорівське, ф. Р-4104, 13 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Григорівське, ф. Р-4105, 19 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Григорівське, ф. Р-4106, 36 од. зб., 1959–1970 рр. 

“Економіст”,  с. Богданівка, ф. Р-4107, 5 од. зб., 1947–1950 рр.  

“Труд”,  с. Трудове, ф. Р-4352, 16 од. зб., 1945–1957 рр. 

“Прогрес”,  м. Вознесенськ, ф. Р-4667, 58 од. зб., 1944–1974 рр. 

“Прожектор”,  с. Малосолоне, ф. Р-5030, 8 од. зб., 1950–1956 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Василівка, ф. Р-5031, 12 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Нова  справа”,  с. Василівка, ф. Р-5032, 11 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  VIII  з ’ їзду  Рад ,  с. Ракове, ф. Р-5033, 5 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Олександрівка, ф. Р-5034, 5 од. зб., 1950–1953 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Нова Українка, ф. Р-5035, 4 од. зб., 1946–1949 рр. 

“Білоусівське”,  с. Білоусівка, ф. Р-5037, 78 од. зб., 1947–1958, 1962–1995 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Ракове, ф. Р-5038, 17 од. зб., 1950–1956 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Новогригорівка, ф. Р-5040, 93 од. зб., 1947–1987 рр. 

Ім .  61-го  Комунара ,  с. Ракове, ф. Р-5041, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Троїцьке, ф. Р-5397, 16 од. зб., 1949–1969 рр. 

Ім .  ХVII партз ’ їзду ,  с. Трикрати, ф. Р-5400, 5 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Другої  п ’ятирічки ,  с. Актове, ф. Р-5401, 5 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Маленкова ,  с. Вільний Яр, ф. Р-5402, 5 од. зб., 1950–1956 рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Яструбинове, ф. Р-5958, 34 од. зб., 1946–1972 рр. 

Ім .  Синякова ,  с. Прибужани, ф. Р-6058, 26 од. зб., 1968–1987 рр. 

“Прогрес”,  м. Вознесенськ, ф. Р-6059, 18 од. зб., 1979–1991 рр.  

В р а д і ї в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Червоний  прапор”,  с. Богемка, ф. Р-3329, 67 од. зб., 1944–1970 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Мар’янівка, ф. Р-3331, 25 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Краснопіль, ф. Р-3332, 14 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Веселий Лан, Ф. Р-3333, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Краснопіль, ф. Р-3334, 9 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Політвідділу ,  с. Новоселівка, ф. Р-3335, 9 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Зимницьке, ф. Р-3336, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 
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“Батьківщина”,  с. Краснопіль, ф. Р-3337, 54 од. зб., 1950–1970 рр. 

Ім .  Каманіна ,  с. Болгарка, ф. Р-3338, 12 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Шляхом  Леніна”,  с. Сирове, ф. Р-3339, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шляхом  Леніна”,  с. Сирове, ф. Р-3340, 75 од. зб., 1951–1970 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Сирове, ф. Р-3341, 15 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Сирове, ф. Р-3342, 15 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  Маленкова ,  с. Сирове, ф. Р-3343, 11 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Сирове, ф. Р-3344, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шмідта ,  с. Сирове, ф. Р-3345, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Сирове, ф. Р-3346, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

“8 Березня”,  с. Сирове, ф. Р-3347, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Сирове, ф. Р-3348, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Іванівка, ф. Р-3349, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Тельмана ,  с. Копані, ф. Р-3350, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Захарівка, ф. Р-3351, 16 од. зб., 1944–1950рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Захарівка, ф. Р-3352, 8 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  М .  Горького ,  с. Новомиколаївка, ф. Р-3353, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Горького ,  с. Новомиколаївка, ф. Р-3354, 9 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  Богдана  Хмельницького ,  с. Захарівка, ф. Р-3355, 106 од. зб., 1954–1962 рр. 

Ім .  Берії ,  с. Новоолексіївка, ф. Р-3356, 9 од. зб., 1947–1950рр. 

“Україна”,  с. Врадіївка, ф. Р-3847, 50 од. зб., 1955–1970 рр. 

Ім .  Крупської ,  С. Велика Врадіївка, ф. Р-3848, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3849, 17 од. зб., 1950–1955 рр. 

“Правда”,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3850, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3851, 10 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Соцперебудова”,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3852, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Орджонікідзе ,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3853, 22 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Орджонікідзе ,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-3854, 13 од. зб., 1950–1955 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Розумівка, ф. Р-3855, 10 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Будьонівка, ф. Р-3856, 9 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Новоандріївка, ф. Р-3857, 7 од. зб., 1946–1948 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Мала Врадіївка, ф. Р-3858, 12 од. зб., 1944–1948 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Адамівка, ф. Р-3859, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Адамівка, ф. Р-3860, 41 од. зб., 1951–1956, 1961–1971 рр. 

“Червоний  піонер”,  с. Новогригорівка, ф. Р-3861, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Новопавлівка, ф. Р-3862, 28 од. зб., 1955–1970 рр. 

Ім .  КІМа ,  х. Будьонний, ф. Р-3863, 7 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Рожки, ф. Р-3864, 7 од. зб., 1946–1948 рр. 

“40 років  Жовтня”,  с. Жовтневе, ф. Р-3865, 39 од. зб.,1957–1970 рр. 

Ім .  Кагановича ,  х. Веселий, ф. Р-3866, 18 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Гуляницьке, ф. Р-3867, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Гуляницьке, ф. Р-3868, 18 од. зб., 1950–1956 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Гуляницьке, ф. Р-3869, 43 од. зб., 1957–1971 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Юр’ївка, ф. Р-3870, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Юзефпіль, ф. Р-3871, 34 од. зб., 1944–1957 рр. 

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Филимонівка, ф. Р-3872, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Більшовик”,  с. Новостепанівка, ф. Р-3873, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Тарасівка, ф. Р-3874, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новопавлівка, ф. Р-3875, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новопавлівка, ф. Р-3876, 1 од. зб., 1953–1954 рр. 
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“Чорноморська  комуна”,  с. Біляєве, ф. Р-3877, 4 од. зб., 1947–1950 рр. 

“14 років  РККА”,  с. Сабове, ф. Р-3878, 11 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Ковалівка, ф. Р-3879, 6 од. зб., 1947–1949 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Новопавлівка, ф. Р-3880, 2 од. зб., 1951–1954 рр. 

“12 років  Жовтня”,  с. Новоукраїнка, ф. Р-3881, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  соціалізму”,  х. Бобрик, ф. Р-3882, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Великовеселе, ф. Р-3883, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Іскра”,  с. Новоолексіївка, ф. Р-3884, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Макієве, ф. Р-3885, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Великовеселе, ф. Р-3886, 42 од. зб., 1950–1964 рр. 

“Паризька  комуна”,  с. Новомихайлівка, ф. Р-4143, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Клари  Цеткін ,  с. Марари, ф. Р-4144, 16 од. зб., 1945–1950 рр. 

“9 Травня”,  с. Новомиколаївка, ф. Р-4145, 18 од. зб., 1947–1952 рр. 

“Перемога”,  с. Доброжанівка, ф. Р-4146, 24 од. зб., 1945–1954 рр. 

“Політвідділ”,  с. Пилипівка, ф. Р-4147, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Гігант”,  с. Янівка, ф. Р-4148, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Андрєєва ,  с. Новомихайлівка, ф. Р-4149, 16 од. зб., 1952–1957 рр. 

“Комуніст”,  с. Нововасилівка, ф. Р-4150, 20 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Нововасилівка, ф. Р-4151, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

 “Перемога”,  с. Граціанівка (Острогірське), ф. Р-4152, 11 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Нове  життя”,  с. Граціанівка (Острогірське), ф. Р-4153, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Граціанівка (Острогірське), ф. Р-4154, 6 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Червоний  хлібороб”,  с. Федорівка, ф. Р-4155, 7 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  х. Шевченка, ф. Р-4156, 16 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Андрєєва ,  х. Ковдри, ф. Р-4157, 9 од. зб., 1947–1950 рр. 

“17 років  Жовтня”,  х. Іванівка, ф. Р-4158, 6 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Світанок”,  с. Доброжанівка, ф. Р-4203, 45 од. зб., 1954–1970 рр. 

“Паризька  комуна  №  2”,  х. Новомихайлівка, ф. Р-4204, 17 од. зб., 1945–1950 рр. 

 “Паризька  комуна”,  х. Новомихайлівка, ф. Р-4205, 5 од. зб., 1951–1952 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Федорівка, ф. Р-4206, 47 од. зб., 1950–1970 рр. 

“Комуніст”,  с. Нововасилівка, ф. Р-4207, 47 од. зб., 1950–1969 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Кумарі, ф. Р-4386, 11 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Ударник”,  с. Кумарі, ф. Р-4387, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ЦК  ВКП(б) ,  с. Кумарі, ф. Р-4388, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  Маяк”,  с. Кумарі, Ф. Р-4389, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Кумарі, ф. Р-4390, 57 од. зб., 1950–1970 рр. 

Ім .  Тельмана ,  с. Копані, ф. Р-4607, 12 од. зб., 1947–1949 рр. 

Д о м а н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  НКВС ,  с. Мар’ївка, ф. Р-2069, 23 од. зб., 1934, 1937–1940, 1944–1949 рр.  

“Радянський  селянин”,  с. Доманівка, ф. Р-3942, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Доманівка, ф. Р-3943, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоне  село”,  х. Майорський, ф. Р-3944, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Більшовик”,  с. Казаринське, ф. Р-3945, 19 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Жданова ,  смт Доманівка, ф. Р-3946, 24 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Котовського ,  смт Доманівка, ф. Р-3947, 85 од. зб., 1958–1982 рр. 

“Зустріч  комунарів”,  с. Баришівка, ф. Р-3948, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шмідта ,  с. Забари, ф. Р-3949, 10 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  борець”,  с. Зброшкове, ф. Р-3950, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Авангард”,  х. Новий, ф. Р-4248, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Зелений  Лан”,  х. Новий, ф. Р-4249, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 
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Ім .  Шверника ,  с. Забари, ф. Р-4250, 13 од. зб., 1950–1953 рр.  

“Краще  життя”,  с. Чорталка, ф. Р-4251, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Зброшкове, ф. Р-4252, 14 од. зб., 1950–1953 рр. 

“Перемога”,  с. Забари, ф. Р-4253, 8 од. зб., 1954–1957 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Перше Травня, ф. Р-4254, 22 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Андріївка, ф. Р-4255, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Володимирівка, ф. Р-4256, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Володимирівка, ф. Р-4257, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Володимирівка, ф. Р-4258, 11 од. зб., 1950–1953 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Перше Травня, ф. Р-4259, 11 од. зб., 1950–1953 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Володимирівка, ф. Р-4260, 36 од. зб., 1954–1958, 1961–1970 рр. 

“За  заможне  життя”,  с. Миколаївка, ф. Р-4392, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVІ  парт ’ їзду ,  с. Щасливка, ф. Р-4393, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кіма ,  с. Трудолюбівка, ф. Р-4394, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Володимирівка, ф. Р-4395, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Володимирівка, ф. Р-4396, 14 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Щасливка, ф. Р-4397, 75 од. зб., 1954–1958, 1961–1982 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Миколаївка, ф. Р-4398, 7 од. зб., 1950–1953 рр. 

“Нове  життя”,  с. Анетівка, ф. Р-4399, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Чубарівка, ф. Р-4400, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  комунар”,  с. Щуцьке, ф. Р-4401, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Суворова ,  с. Анетівка, ф. Р-4402, 30 од. зб., 1950–1958 рр. 

“ХІХ  партз ’ їзд”,  с. Прибужжя, ф. Р-4403, 50 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Суворова ,  с. Прибужжя, ф. Р-4404, 120 од. зб., 1958–1988 рр. 

Ім .  Сталіна ,  х. Квітів, ф. Р-4516, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“30 років  Радянській  Україні”,  х. Слава, ф. Р-4597, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  х. Незаможний, ф. Р-4598, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  х. Квітів, ф. Р-4599, 14 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Комінтерн”,  с. Новокантакузівка, ф. Р-4600, 36 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новокантакузівка, ф. Р-4601, 7 од. зб., 1954–1956 рр. 

“Україна”,  с. Царедарівка, ф. Р-4602, 15 од. зб., 1958–1960 рр. 

“Вперед  до  соціалізму”,  с. Мале Заблоцьке, ф. Р-4603, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Політвідділ”,  с. Царедарівка, ф. Р-4604, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Красіна ,  с. Царедарівка, ф. Р-4605, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Нове  життя”,  с. Копані, ф. Р-4606, 27 од. зб., 1944–1951 рр.  

Ім .  Тельмана ,  с. Копані, ф. Р-4608, 16 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Царедарівка, ф. Р-4609, 20 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Царедарівка, ф. Р-4610, 102 од. зб., 1954–1958, 1961–1983 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Маринівка, ф. Р-4721, 13 од. зб., 1944–1949 рр. 

“12 років  Жовтня”,  с. Маринівка, ф. Р-4722, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Прогрес”,  с. Маринівка, ф. Р-4723, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Заповіт  Леніна”,  с. Маринівка, ф. Р-4724, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Старо-Головневе, ф. Р-4725, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Ленінська  іскра”,  с. Маринівка, ф. Р-4726, 27 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Червоний  промінь”,  с. Антонівка, ф. Р-4727, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  М .  Горького ,  с. Сокира, ф. Р-4728, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  М .  Горького ,  с. Антонівка, ф. Р-4729, 16 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Паризька  комуна”,  с. Довжанка, ф. Р-4730, 26 од. зб., 1945–1954 рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Антонівка, ф. Р-4731, 17 од. зб., 1954–1957 рр.  

“Червоний  партизан”,  с. Козубівка, ф. Р-4732, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 
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Ім .  Крупської ,  с. Козубівка, ф. Р-4733, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Козубівка, ф. Р-4734, 27 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Ленінська  Іскра”,  с. Маринівка, ф. Р-4735, 51 од. зб., 1958–1970 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Миколаївка, ф. Р-5088, 10 од. зб., 1959–1961 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Старо-Головневе, ф. Р-5092, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Кузнецове, ф. Р-5093, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Луначарського ,  с. Іванівка, ф. Р-5094, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Кузнецове, ф. Р-5095, 89 од. зб., 1950–1958, 1961–1984 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Богданівське, ф. Р-5096, 8 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Богданівське, ф. Р-5097, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Коштове, ф. Р-5098, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Черняхівського ,  с. Богданівське, ф. Р-5099, 15 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Світова  революція”,  с. Новоселівка, ф. Р-5100, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

“13 років  Червоної  Армії”,  с. Зелений Яр, ф. Р-5101, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ватутіна ,  с. Новоселівка, ф. Р-5102, 13 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Авангард”,  с. Коштове, ф. Р-5103, 66 од. зб., 1954–1958, 1961–1970 рр. 

“Прогрес”,  с. Вікторівка, ф. Р-5104, 105 од. зб., 1958–1985 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Богданівка, ф. Р-5105, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Богданівка, ф. Р-5106, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Калинівка, ф. Р-5107, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Богданівка, ф. Р-5108, 21 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  ХVІ І  партз ’ їзду  КПУ ,  с. Виноградний Сад, ф. Р-5109, 42 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Богданівка, ф. Р-5110, 20 од. зб., 1954–1958 рр. 

“Шлях  Червоних  партизанів”, с. Веселий Роздол, ф. Р-5111, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Трудове  поле”,  с. Олександродар, ф. Р-5112, 14 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Олександродар, ф. Р-5113, 12 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Правда”,  с. Графти, ф. Р-5114, 18 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Червоне, ф. Р-5115, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Правда”,  с. Червоне, ф. Р-5116, 13 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  газети  “Правда”,  с. Олександродар, ф. Р-5117, 15 од. зб., 1954–1958 рр.  

Ім .  Кагановича ,  с. Петрівка, ф. Р-5118, 16 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Петрівка, ф. Р-5119, 13 од. зб., 1950–1953 р. 

Ім .  Будьонного ,  с. Мар’ївка, ф. Р-5120, 34 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Заповіт  Леніна”,  с. Мар’ївка, ф. Р-5121, 12 од. зб., 1954–1958 рр. 

“Хвиля  революції”,  с. Макарівка, ф. Р-5122, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Осіпенка ,  с. Великівка, ф. Р-5123, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Осіпенка ,  с. Макарівка, ф. Р-5124, 22 од. зб., 1950–1953 рр. 

“Третя  п ’ятирічка”,  с. Зелений Гай, ф. Р-5125, 14 од. зб., 1945–1954 рр. 

“Червоний  Орач”,  с. Зелений Гай, ф. Р-5126, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Вікторівка, ф. Р-5127, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Зелений Гай, ф. Р-5128, 22 од. зб., 1950–1954 рр.  

Ім .  Хрущова ,  с. Зелений Гай, ф. Р-5129, 28 од. зб., 1954–1958 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Новоселівка, ф. Р-5355, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Новоселівка, ф. Р-5356, 6 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новоселівка, ф. Р-5357, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  95 Дивізі ї ,  с. Мостове, ф. Р-5358, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  95 Дивізі ї ,  с. Мостове, ф. Р-5359, 15 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Нова Олександрівка, ф. Р-5360, 13 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Нова Олександрівка, ф. Р-5361, 53 од. зб., 1954–1978 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Мостове, ф. Р-5362, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 
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Ім .  Молотова ,  с. Мостове, ф. Р-5363, 20 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Комуніст”,  с. Мостове, ф. Р-5364, 14 од. зб., 1954–1957 рр. 

“Вільна  праця”,  с. Мостове, ф. Р-5365, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Томенки, ф. Р-5366, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Заповіт  Леніна”,  х. Шевченка, ф. Р-5367, 20 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Веселе, ф. Р-5368, 29 од. зб., 1945–1954 рр. 

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Новоумань, Ф. Р-5369, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  х. Червоне, ф. Р-5370, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Новочернігівка, ф. Р-5371, 21 од. зб., 1944–1953 рр. 

“Червоний  промінь”,  с. Реп’яхи, ф. Р-5372, 11 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Реп’яхи, ф. Р-5373, 18 од. зб., 1950–1953 рр.  

Ім . Богдана  Хмельницького , с. Мостове, ф. Р-5424, 68 од. зб., 1955–1959, 1961–1972 рр. 

“Перемога”,  с. Змунчилів, ф. Р-5425, 17 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Дружба  народів”,  с. Мостове, ф. Р-5426, 45 од. зб., 1958–1978 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Грибоносове, ф. Р-5427, 37 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Горького ,  с. Майтове, ф. Р-5428, 7 од. зб., 1945–1949 рр. 

“Молдавія”,  с. Новосеменівка, ф. Р-5429, 9 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Грибоносове, ф. Р-5430, 12 од. зб., 1947–1950 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Широкі Криниці, ф. Р-5431, 18 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Котовське, ф. Р-5432, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Серп  і  молот”,  с. Змунчилів, ф. Р-5433, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Заповіт  Леніна”,  с. Новоумань, ф. Р-5434, 27 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Горького ,  с. Майтове, ф. Р-5435, 27 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Івано-Федорівка, ф. Р-5436, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Лідіївка, ф. Р-5437, 34 од. зб., 1945–1957 рр. 

Ім .  Ватутіна ,  с. Ізбашівка, ф. Р-5438, 8 од. зб., 1950–1953 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Широкі Криниці, ф. Р-5439, 9 од. зб., 1954–1957 рр. 

Ім .  газети  “Правда”,  с. Котовське, ф. Р-5440, 33 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Широкі Криниці, ф. Р-5444, 34 од. зб., 1958–1969 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Олександрівка, ф. Р-5935, 64 од. зб., 1958–1981 рр. 

“Україна”,  с. Мостове, ф. Р-5936, 83 од. зб., 1954–1958, 1961–1972, 1979–1982 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Богданівка, ф. Р-5973, 110 од. зб., 1958–1983 рр. 

Є л а н е ц ь к о г о  р а й о н у :  

“Хлібороб”,  с. Іванівка, ф. Р-4822, 20 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Іскра”,  с. Самогордівка, ф. Р-4823, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Федоро-Михайлівка, ф. Р-4824, 26 од. зб., 1944–1957 рр. 

“День  Леніна”,  с. Нововасилівка, ф. Р-4825, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  пролетар”,  с. Мала Велідарівка, ф. Р-4826, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Велика Велідарівка, ф. Р-4827, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Вільний  шлях”,  с. Возсіятське, ф. Р-4828, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Возсіятське, ф. Р-4829, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Україна”,  с. Возсіятське, ф. Р-4830, 6 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Возсіятське, ф. Р-4831, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Возсіятське, ф. Р-4832, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Ковалівка, ф. Р-4833, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Новий  світ”,  с. Возсіятське, ф. Р-4834, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  

Ім .  Хрущова ,  с. Єланець, ф. Р-4835, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ІІІ  сесі ї  ВЦВК ,  с. Єланець, ф. Р-4836, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Першого  Травня ,  с. Наградівка, ф. Р-4837, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Водяно-Лорине, ф. Р-4838, 90 од. зб., 1944–1989 рр. 
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Ім .  Юрченка ,  с. Нововолодимирівка, ф. Р-4839, 3 од. зб., 1944–1948 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Нововолодимирівка, ф. Р-4840, 72 од. зб., 1951–1991 рр. 

“Більшовик”,  с. Куйбишевка, ф. Р-4841, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Продана ,  с. Куйбишевка, ф. Р-4842, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Пулевичі, ф. Р-4843, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Улянівка, ф. Р-4844, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Григорівка, ф. Р-4845, 4 од. зб., 1944–1948 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Новосілля, ф. Р-4846, 3 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Якубовського ,  с. Михайлівка, ф. Р-4847, 3 од. зб., 1944–1948 рр. 

Ім .  Карла  Лібкнехта ,  с. Михайлівка, ф. Р-4848, 2 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Маложенівка, ф. Р-5130, 10 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Новосіль-Покровка, ф. Р-5131, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  Жовтень”,  с. Крутоярка, ф. Р-5132, 5 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Борці  за  соціалізм”,  с. Новоолександрівка, ф. Р-5133, 5 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Малосербулівка, ф. Р-5134, 6 од. зб., 1950–1952 рр. 

“Перемога”,  с. Калинівка, ф. Р-5135, 11 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Наука  Маркса”,  с. Водяне, ф. Р-5136, 5 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Великосербулівка, ф. Р-5137, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Рози  Люксембург ,  с. Приют, ф. Р-5138, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVІ І  партз ’ їзду ,  с. Гражданка, Ф. Р-5139, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Шевченкове, ф. Р-5140, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Другої  п ’ятирічки ,  с. Великосербулівка, ф. Р-5142, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Великосербулівка, ф. Р-5143, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Великосербулівка, ф. Р-1544, 2 од. зб., 1950–1952 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Володимиро-Матвіївка, ф. Р-5145, 4 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Возсіятське, ф. Р-5146, 8 од. зб., 1951–1955 рр. 

“Воля”,  с. Ясногородка, ф. Р-5147, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Рекорд”,  с. Новомиколаївка, ф. Р-5148, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Малодворянка, ф. Р-5149, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Братолюбівка, ф. Р-5150, 13 од. зб., 1944–1952 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Петрине, ф. Р-5151, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХІІ  партз ’ їзду ,  с. Богодарівка, ф. Р-5152, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Маложенівка, ф. Р-5153, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Новоолександрівка, ф. Р-5154, 13 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Веселий Поділ, ф. Р-5155, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Кам’янка, ф. Р-5156, 17 од. зб., 1950–1958 р. 

“Шлях  Леніна”,  с. Нововасилівка, ф. Р-5157, 84 од. зб., 1950–1990 рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Малоукраїнка, ф. Р-5158, 106 од. зб., 1950–1985 рр. 

“Прогрес”,  с. Малодворянка, ф. Р-5159, 89 од. зб., 1950–1958, 1961–1988 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Єланець, ф. Р-5160, 30 од. зб., 1944–1957 рр. 

“40 років  Жовтня”,  смт Єланець, ф. Р-5161, 118 од. зб., 1957–1990 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Новоолександрівка, ф. Р-5162, 8 од. зб., 1951–1960 рр. 

Ім .  Свердлова ,  с. Возсіятське, ф. Р-5163, 13 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Єланець, ф. Р-5164, 16 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Кам’янка, ф. Р-5165, 4 од. зб., 1958–1960 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Кам’янка, ф. Р-5166, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  61 Комунара ,  с. Маловозсіятське, ф. Р-5167, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVII партз ’ їзду ,  с. Маловозсіятське, ф. Р-5168, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Мала Сербулівка, ф. Р-5169, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Великосербулівка, ф. Р-5170, 87 од. зб., 1950–1990 рр. 
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Ім .  Луначарського ,  с. Мала Сербулівка, ф. Р-5171, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  комуни”,  с. Велика Велідарівка, ф. Р-5172, 22 од. зб., 1950–1957 рр.  

Ім .  Рози  Люксембург ,  с. Новосілка, ф. Р-5174, 4 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Уральське, ф. Р-5175, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Схід”,  с. Малоукраїнка, ф. Р-5176, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Водяне, ф. Р-5177, 12 од. зб., 1944–1952 рр. 

“Жовтень”,  с. Ясногородка, ф. Р-5180, 97 од. зб., 1950–1991 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Великосербулівка, ф. Р-5181, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХХІІ  з ’ їзду  КПРС ,  с. Куйбишевка, ф. Р-5982, 55 од. зб., 1952–1990 рр. 

“Авангард”,  с. Возсіятське, ф. Р-5983, 88 од. зб., 1950–1990 рр. 

“Дружба”,  с. Братолюбівка, ф. Р-5991, 74 од. зб., 1965–1991 рр. 

Ім .  КІМ ,  с. Майське, ф. Р-6040, 3 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ж о в т н е в о г о  р а й о н у :  

Ім .  Паризької  комуни ,  с. Свято-Троїцьке, ф. Р-1278, 28 од. зб., 1929–1935 рр. 

“Незаможник”,  с. Пузирі, ф. Р-1299, 11 од. зб., 1932–1933 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Лупареве, ф. Р-1353, 7 од. зб., 1929, 1931–1934 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Жовтневе, ф. Р-3294, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Жовтневе, ф. Р-3295, 15 од. зб., 1951–1956 рр. 

“12 років  Жовтня”,  с. Жовтневе, ф. Р-3296, 22 од. зб., 1944–1951 рр. 

“3-й  Інтернаціонал”,  с. Балабанівка, ф. Р-3297, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Балабанівка, ф. Р-3299, 10 од. зб., 1945–1949 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Балабанівка, ф. Р-3300, 8 од. зб., 1950–1955 рр. 

“Молода  Гвардія”,  с. Галицинове, ф. Р-3301, 17 од. зб., 1944–1951 рр. 

“Добрий  шлях”,  с. Балабанівка, ф. Р-3303, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Чорна Лощина, ф. Р-3594, 37 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Свято-Троїцьке, ф. Р-3688, 14 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Свято-Троїцьке, ф. Р-3689, 18 од. зб., 1945–1956 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Новогригорівка, ф. Р-3692, 29 од. зб., 1944–1955 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Матвіївка, ф. Р-4482, 4 од. зб., 1944–1948 рр. 

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Матвіївка, ф. Р-4483, 2 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Матвіївка, ф. Р-4484, 4 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Матвіївка, ф. Р-4485, 23 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Баловне, ф. Р-4486, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Баловне, ф. Р-4487, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Баловне, ф. Р-4488, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Баловне, ф. Р-4489, 26 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Коларова ,  с. Тернівка, ф. Р-5342, 38 од. зб., 1944–1955 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Калинівка, ф. Р-5473, 15 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Калинівка, ф. Р-5474, 51 од. зб., 1944–1962 рр.  

“20 років  Жовтня”,  с. Котляреве, ф. Р-5490, 14 од. зб., 1944–1956 рр. 

“Гвардія  Ілліча”,  с. Михайло-Ларине, ф. Р-5519, 53 од. зб., 1950–1970 рр. 

“Гвардія  Ілліча”,  с. Михайло-Ларине, ф. Р-5520, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

“13 років  Жовтня”,  с. Михайло-Ларине, ф. Р-5521, 10 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Нове  життя”,  с. Михайло-Ларине, ф. Р-5522, 4 од. зб., 1952–1953 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Костянтинівка, ф. Р-5589, 19 од. зб., 1946–1957 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Новомиколаївка, ф. Р-5591, 28 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Мішково-Погорілове, ф. Р-5593, 7 од. зб., 1944–1957 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Тернівка, ф. Р-5594, 12 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Новий  шлях”,  с. Тернівка, ф. Р-5595, 23 од. зб., 1944–1951 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Костянтинівка, ф. Р-5596, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 
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Ім .  Чапаєва ,  с. Пересадівка, ф. Р-5602, 22 од. зб., 1944–1953 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Пересадівка, ф. Р-5603, 8 од. зб., 1944–1951 рр. 

“Батьківщина”,  с. Пересадівка, ф. Р-5604, 34 од. зб., 1947–1963 рр. 

“Шлях  до  нового  життя”,  с. Воскресенське, ф. Р-5606, 101 од. зб., 1944–1970 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Лупареве, ф. Р-5607, 47 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Лупареве, ф. Р-5608, 55 од. зб., 1957–1969 рр. 

“Пам ’ять  Ілліча”,  с. Свято-Троїцьке, ф. Р-5609, 35 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Пузирі, ф. Р-5610, 14 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Тернівка, ф. Р-5611, 34 од. зб., 1944–1957 рр. 

К а з а н к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Широке  поле”,  с. Велика Олександрівка, ф. Р-3318, 6 од. зб., 1947–1949 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Велика Олександрівка, ф. Р-3319, 25 од. зб., 1951–1961 рр. 

“Дружба”,  с. Велика Олександрівка, ф. Р-3320, 11 од. зб., 1962–1967 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Мар’янівка, ф. Р-3321, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Лагодівка, ф. Р-3322, 20 од. зб., 1944–1950 рр.  

“Авангард”,  с. Лагодівка, ф. Р-3323, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Авангард”,  с. Лагодівка, ф. Р-3324, 32 од. зб., 1950–1969 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Казанка, ф. Р-3598, 11 од. зб., 1946–1956 рр. 

Ім .  Леніна ,  смт Казанка, ф. Р-3599, 25 од. зб., 1957–1969 рр. 

“Перекоп”,  с. Казанка, ф. Р-3600, 7 од. зб., 1947–1951 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Михайлівка, ф. Р-3842, 2 од. зб., 1948–1949 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Михайлівка, ф. Р-3843, 10 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Михайлівка, ф. Р-3844, 19 од. зб., 1958–1966 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Скобелеве, ф. Р-4010, 4 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Скобелеве, ф. Р-4011, 8 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Скобелеве, ф. Р-4012, 20 од. зб., 1958–1965 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Червона Знам’янка, ф. Р-4013, 4 од. зб., 1954–1965 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Дмитро-Білівка, ф. Р-4014, 16 од. зб., 1950–1965 рр. 

“Зоря”,  с. Новоскелеватка, ф. Р-4420, 10 од. зб., 1963–1968 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Новофедорівка, ф. Р-4421, 28 од. зб., 1950–1965 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Каширівка, ф. Р-4422, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Каширівка, ф. Р-4423, 7 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Каширівка, ф. Р-4424, 23 од. зб., 1958–1968 рр. 

“7 листопада”,  с. Слобідка, ф. Р-4425, 2 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Новоскелеватка, ф. Р-4428, 4 од. зб., 1947, 1949 рр. 

Ім .  Енгельса ,  с. Новоскелеватка, ф. Р-4429, 3 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Новоскелеватка, ф. Р-4430, 5 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Новоскелеватка, ф. Р-4431, 2 од. зб., 1951–1953 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Воля, ф. Р-4432, 5 од. зб., 1944, 1946–1949 рр. 

“XVII Партконференція”,  с. Ропове, ф. Р-4433, 7 од. зб., 1947–1949 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Троїцько-Сафонове, ф. Р-4548, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Своя  праця”,  с. Графське, ф. Р-4549, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Хлібороб”,  х. Лозовий, ф. Р-4550, 15 од. зб., 1944–1951 рр. 

“Пролетар”,  с. Троїцько-Сафонове, ф. Р-4551, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Зорі  Кремля”,  с. Павлівка, ф. Р-4552, 11 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Червоний  заможник”,  с. Троїцько-Сафонове, ф. Р-4553, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Троїцько-Сафонове, ф. Р-4554, 15 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Щорса ,  с.Троїцько-Сафонове, ф. Р-4555, 30 од. зб., 1959–1969 рр. 

“Більшовик”,  с. Тарасівка, ф. Р-4740, 6 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Утішне, ф. Р-4741, 3 од. зб., 1947–1950 рр. 
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“Червоний  степ”,  с. Каганович, ф. Р-4742, 2 од. зб., 1949–1950 рр. 

“Червоний  переможець”,  с. Миколо-Гулак, ф. Р-4743, 3 од. зб., 1949–1950 рр. 

“Комуніст”,  с. Миколо-Гулак, ф. Р-4744, 62 од. зб., 1951–1970 рр. 

Ім .  Паризької  Комуни ,  с. Володимирівка, ф. Р-4745, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVІ І  партз ’ їзду ,  с. Володимирівка, ф. Р-4746, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Праця  наймита”,  Володимирівка, ф. Р-4747, 13 од. зб., 1944–1946 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Володимирівка, ф. Р-4748, 12 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Шлях  заможника”,  с. Володимирівка, ф. Р-4749, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Другої  п ’ятирічки ,  с. Новосілля, ф. Р-4750, 27 од. зб., 1944–1957 рр. 

“Влада  Рад”,  с. Казанка, ф. Р-4964, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Казанка, ф. Р-4965, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комунар”,  с. Весела Балка, ф. Р-4966, 24 од. зб., 1960–1965 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Володимирівка, ф. Р-5282, 17 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Радянська  Україна”,  с. Олександрівка, ф. Р-5284, 4 од. зб., 1952–1957 рр. 

“Червоний  Жовтень”,  с. Новоблакитне, ф. Р-5285, 16 од. зб., 1944–1952 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Зоря, ф. Р-5286, 12 од. зб., 1944–1952 рр. 

“Ленінська  іскра”,  с. Олександрівка, ф. Р-5287, 12 од. зб., 1952–1958 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Фонтанка, ф. Р-5288, 6 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Перебудова”,  с. Матроно-Василівка, ф. Р-5289, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Ленінська  іскра”,  с. Олександрівка, ф. Р-5290, 33 од. зб., 1958–1969 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Володимирівка, ф. Р-5292, 29 од. зб., 1958–1965 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Володимирівка, ф. Р-5293, 16 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Казанка, ф. Р-5509, 4 од. зб., 1951–1957 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Дмитрівка, ф. Р-5511, 75 од. зб., 1944–1969 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Казанка, ф. Р-5512, 29 од. зб., 1960–1969 рр. 

“Влада  Рад”,  с. Казанка, ф. Р-5514, 16 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Казанка, ф. Р-5515, 13 од. зб., 1958–1965 рр. 

“Жовтень”,  с. Новодмитрівка, ф. Р-6047, 18 од. зб., 1944–1946, 1948–1957 рр. 

К р и в о о з е р с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Тридуби, ф. Р-4372, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Тридуби, ф. Р-4373, 3 од. зб.,1951–1952 рр. 

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Тридуби, ф. Р-4374, 122 од. зб., 1953–1985 рр. 

“Гуртова  праця”,  с. Красненьке, ф. Р-4497, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  10-річчя  Жовтня ,  с. Красненьке, ф. Р-4498, 20 од. зб., 1939–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Чаусове, ф. Р-4645, 6 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Чаусове, ф. Р-4646, 2 од. зб., 1948, 1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Чаусове, ф. Р-4647, 2 од. зб., 1948, 1950 рр. 

“Правда”,  с. Секретарка, ф. Р-4671, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Зоря  комунізму”,  с. Секретарка, ф. Р-4672, 95 од. зб., 1951–1987 рр. 

“Пам ’ять  Леніна”,  с. Берізки, ф. Р-4673, 89 од. зб., 1950–1984 рр. 

“Реконструкція”,  с. Секретарка, ф. Р-4674, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Армія”,  с. Секретарка, ф. Р-4675, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  20-річчя  Червоної  Армії ,  с. Секретарка, ф. Р-4676, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Криве Озеро, ф. Р-4677, 11 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Криве Озеро, ф. Р-4678, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Росія”,  с. Криве Озеро, ф. Р-4679, 6 од. зб., 1958–1961 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Криве Озеро, ф. Р-4680, 13 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Криве Озеро, ф. Р-4681, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Берізки, ф. Р-4682, 6 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Нове  життя”,  с. Криве Озеро, ф. Р-4683, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 
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“Червона  зірка”,  с. Криве Озеро, ф. Р-4684, 13 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Радянська  Росія”,  смт Криве Озеро, ф. Р-4686, 81 од. зб., 1961–1985 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Очеретня, ф. Р-4933, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Очеретня, ф. Р-4934, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

“П’ятирічка  за  чотири  роки”,  с. Очеретня, ф. Р-4935, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  господар”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-4936, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-4937, 11 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  25-річчя  Жовтня ,  с. Леніне, ф. Р-4938, 3 од. зб., 1947–1949 рр. 

“Прогрес”,  с. Леніне, ф. Р-4939, 63 од. зб., 1950–1957, 1961–1976, 1981–1987 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Очеретня, ф. Р-4940, 18 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Шлях  пролетаря”,  с. Леніне, ф. Р-4941, 4 од. зб., 1948–1949 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Леніне, ф. Р-4942, 9 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Ониськове, ф. Р-4944, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“День  урожаю”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-4945, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  смт Криве Озеро, ф. Р-4946, 149 од. зб., 1947–1989 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Криве Озеро, ф. Р-4947, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Криве Озеро, ф. Р-4948, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Криве Озеро, ф. Р-4949, 11 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-4950, 38 од. зб., 1950–1962 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Ониськове, ф. Р-4951, 11 од. зб., 1944–1950 рр.  

Ім .  Сталіна ,  с. Ониськове, ф. Р-4952, 8 од. зб., 1951–1953 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Мазурове, ф. Р-4953, 8 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Курячі Лози, ф. Р-5051, 109 од. зб., 1950–1988 рр. 

“Шлях  пролетаря”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-5052, 6 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Ониськове, ф. Р-5053, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Колгоспний  шлях”,  с. Гедвилове, ф. Р-5054, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Свердлова ,  смт Криве Озеро, ф. Р-5056, 46 од. зб., 1950–1973 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Мазурове, ф. Р-5057, 99 од. зб., 1950–1988 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Криве Озеро, ф. Р-5058, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Криве Озеро, ф. Р-5059, 71 од. зб., 1951–1958, 1961–1987 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Курячі Лози, ф. Р-5061, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Курячі Лози, ф. Р-5062, 7 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Курячі Лози, ф. Р-5063, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Бурилове, ф. Р-5310, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  

Ім .  13-річчя  Жовтня ,  с. Тридуби, ф. Р-5311, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Тридуби, ф. Р-5312, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  КІМ ,  с. Тридуби, ф. Р-5313, 8 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Тридуби, ф. Р-5314, 2 од. зб., 1951–1952 рр. 

Ім .  Котовського ,  с. Тридуби, ф. Р-5315, 6 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Червоний  ударник”,  с. Тридуби, ф. Р-5316, 2 од. зб., 1949 р. 

Ім .  Сталіна ,  с. Тридуби, ф. Р-5317, 7 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Тридуби, ф. Р-5318, 13 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  ХVІ І  партз ’ їзду ,  с. Бурилове, ф. Р-5319, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Бурилове, ф. Р-5320, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога  Жовтня”,  с. Бурилове, ф. Р-5395, 116 од. зб., 1950–1985 рр. 

“Комуніст”,  с. Мала Мечетня, ф. Р-5621, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Радянська  Україна”,  с. Голоскове, ф. Р-5622, 80 од. зб., 1956–1984 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Красненьке, ф. Р-5632, 114 од. зб., 1950–1984 рр. 

“Гігант”,  с. Велика Мечетня, ф. Р-5868, 61 од. зб., 1963–1983 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Тернувате, ф. Р-5869, 51 од. зб., 1951–1975 рр. 
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Ім .  Горького ,  с. Багачівка, ф. Р-5885, 108 од. зб., 1950–1987 рр. 

Ім .  Куйбишева ,  с. Луканівка, ф. Р-5886, 82 од. зб., 1947–1985 рр. 

Ми к о л а ї в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Третій  вирішальний”,  с. Мала Корениха, ф. Р-3636, 144 од. зб., 1944–1990 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Ковалівка, ф. Р-4696, 7 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Шурине, ф. Р-4697, 13 од. зб., 1944–1956 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Степове, ф. Р-4698, 10 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Андріївка, ф. Р-4699, 17 од. зб., 1944–1958 рр. 

“Іскра”,  с-ще Варварівка, ф. Р-4915, 32 од. зб., 1944–1957 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Новоюр’ївка, ф. Р-4916, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Ясна Поляна, ф. Р-4917, 9 од. зб., 1946–1949 рр. 

“Ясна  Зоря”,  с. Корчине, ф. Р-4918, 13 од. зб., 1944–1957 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Ковалівка, ф. Р-4919, 6 од. зб., 1944–1950 рр.  

Ім .  Чапаєва ,  с. Тернувате, ф. Р-4920, 10 од. зб., 1945–1957 рр.  

Ім .  Тельмана ,  с. Кринички, ф. Р-4921, 21 од. зб., 1946–1956 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Трихати, ф. Р-4922, 30 од. зб., 1944–1956 рр. 

“Червоний  Інгул” (рибколгосп), м. Миколаїв, ф. Р-5873, 36 од. зб., 1944–1957 рр.  

Ім .  Леніна ,  с. Кринички, ф. Р-6119, 8 об.зб., 1949–1956 рр. 

Н о в о б у з ь к о г о  р а й о н у :  

Баратовської  с /р ,  ф. Р-3900 ОАФ, 100 од. зб., 1944–1989 рр. 

Березнегуватської  с /р ,  ф. Р-6018 ОАФ, 84 од. зб., 1944, 1946–1990 рр. 

Софіївської  с /р ,  ф. Р-6023 ОАФ, 100 од. зб., 1944–1993 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Первомайське, ф. Р-1277, 2 од. зб., 1931 р. 

Ім .  Коцюбинського ,  с-ще Новий Буг, ф. Р-3892, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Більшовик”,  с-ще Новий Буг, ф. Р-3893, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с-ще Новий Буг, ф. Р-3894, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  плугатар”,  с-ще Новий Буг, ф. Р-3895, 6 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Червоний  прапор”,  с-ще Новий Буг, ф. Р-3896, 3 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Коцюбинського ,  м. Новий Буг, ф. Р-3897, 136 од. зб., 1951–1992 рр. 

“Червоний  путиловець”,  с. Ольгопіль, ф. Р-3903, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комінтерн”,  с. Ольгопіль, ф. Р-3904, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Новоюр’ївка, ф. Р-3905, 165 од. зб., 1950–1991 рр. 

“Нове  життя”,  с. Ольгопіль, ф. Р-5178, 86 од. зб., 1950–1986 рр. 

Ім .  Щербакова ,  с. Веселий Поділ, ф. Р-6014, 10 од. зб., 1990–1993 рр. 

“Світанок”,  с. Новосілля, ф. Р-6015, 18 од. зб., 1990–1993 рр. 

“Інгульський”,  с. Баратівка, ф. Р-6017, 14 од. зб., 1990–1993 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Кам’яне, ф. Р-6019, 118 од. зб., 1944–1991 рр. 

“Вільне  життя”,  с. Новорозанівка, ф. Р-6021, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  А .  Марті ,  с. Кам’яне, ф. Р-6022, 21 од. зб., 1944–1959 рр. 

“Більшовик”,  с. Новопетрівка, ф. Р-6024, 4 од. зб., 1944, 1947, 1949 рр. 

Ім .  8  Березня ,  с. Новоколонтаївка, ф. Р-6028, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Нове  життя”,  с. Лоцкине, ф. Р-6029, 8 од. зб., 1944–1947, 1949–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Пархомівка, ф. Р-6030, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Новохристофорівка, ф. Р-6031, 181 од. зб., 1944–1993 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с-ще Новий Буг, ф. Р-6032, 3 од. зб., 1947, 1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с-ще Новий Буг, ф. Р-6033, 142 од. зб., 1945–1948, 1950–1994 рр. 

Ім .  Кірова ,  с-ще Новий Буг, ф. Р-6034, 2 од. зб., 1949–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с-ще Новий Буг, ф. Р-6035, 4 од. зб., 1945–1947, 1949 рр. 

“Червоний  степ”,  с-ще Новий Буг, ф. Р-6036, 9 од. зб., 1945–1946, 1948–1950 рр. 

Ім .  ХТЗ ,  с. Новий Буг, ф. Р-6037, 2 од. зб., 1944–1945 рр. 
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Ім .  Леніна ,  м. Новий Буг, ф. Р-6038, 171 од. зб., 1944–1945, 1947, 1951–1992 рр. 

Майорівське ,  с. Майорівка, ф. Р-6039, 116 од. зб., 1944, 1946–1949, 1952–1994 рр. 

“Новомиколаївський”,  с. Новомиколаївка, ф. Р-6041, 114 од. зб., 1950, 1952–1964, 

1966–1994 рр. 

“Зорі  Кремля”,  с. Новий Буг, ф. Р-6042, 9 од. зб., 1944, 1946–1950 рр. 

“20 років  Жовтня”,  с. Новоантонівка, ф. Р-6043, 8 од. зб., 1944, 1946–1950 рр. 

“Родіна”,  м. Новий Буг, ф. Р-6044, 174 од. зб., 1946–1999 рр. 

Ім .  XVII партз ’ їзду ,  с. Новодмитрівка, ф. Р-6045, 5 од. зб., 1944, 1946–1949 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Анастасівка, ф. Р-6046, 5 од. зб., 1944, 1946–1949 рр. 

“Червоний  Сиваш”,  с. Діброва, ф. Р-6048, 8 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Новоселівка, ф. Р-6049, 8 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Нововасилівка, ф. Р-6050, 16 од. зб., 1944–1951 рр. 

Ім .  Клари  Цеткін ,  с. Добра Поляна, ф. Р-6051, 11 од. зб., 1944–1947, 1949–1950 рр. 

Ім .  XVIII  партз ’ їзду ,  с. Симонівка, ф. Р-6052, 7 од. зб., 1944, 1946, 1948–1949 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Показне, ф. Р-6053, 16 од. зб., 1946–1953, 1955–1958 рр. 

Ім .  25-річчя  1905 року ,  с. Новоантонівка, ф. Р-6054, 8 од. зб., 1944–1949 рр.  

“Промінь  Ілліча”,  с. Єфремівка, ф. Р-6055, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  120,  с. Новополтавка, ф. Р-6056, 7 од. зб., 1944, 1946–1948, 1950 рр. 

Ім .  Героя  Радянського  Союзу  Москаленка ,  с. Вільне Запоріжжя, ф. Р-6061, 

146 од. зб., 1944–1993 рр. 

“Колос”,  с. Розанівка, ф. Р-6062, 73 од. зб., 1950–1995 рр. 

“Більшовик”,  с. Новомихайлівка, ф. Р-6063, 144 од. зб., 1950–1993 рр. 

“Кам ’яний”,  с. Кам’яне, ф. Р-6066, 8 од. зб., 1990–1992 рр. 

“Прогрес”,  с. Новодмитрівка, ф. Р-6067, 16 од. зб., 1989–1993 рр. 

“Маяк  комунізму”,  с. Ганнівка, ф. Р-6068, 38 од. зб., 1953–1974 рр. 

“Маяк”,  с. Ганнівка, ф. Р-6069, 38 од. зб., 1979–1994 рр. 

“Соціалістична  праця”,  с. Ганнівка, ф. Р-6070, 6 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Шлях  до  кращого  життя”,  с. Ганнівка, ф. Р-6071, 8 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Новополтавське”,  с. Новополтавка, ф. Р-6072, 208 од. зб., 1950–1997 рр.  

Н о в о о д е с ь к о г о  р а й о н у :  

“Південнобузький” (рибколгосп), м. Нова Одесса, ф. Р-3955, 82 од. зб., 1950–1989 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4182, 32 од. зб., 1944–1953 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4183, 6 од. зб., 1950–1953 рр. 

Ім .  Андре  Марті ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4184, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  соціалізму”,  с. Нова Одеса, ф. Р-4185, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  смт Нова Одеса, ф. Р-4186, 14 од. зб., 1954–1958 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4187, 27 од. зб., 1944–1953 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4188, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4189, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Нова Одеса, ф. Р-4190, 8 од. зб., 1950–1953 рр. 

Ім .  Кірова ,  смт Нова Одеса, ф. Р-4191, 11 од. зб., 1953–1958 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Женево-Криворіжжя, ф. Р-4192, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Женево-Криворіжжя, ф. Р-4193, 9 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Щербакова ,  с. Женево-Криворіжжя, ф. Р-4194, 43 од. зб., 1950–1966 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  м. Нова Одеса, ф. Р-4195, 126 од. зб., 1959–1994 рр.  

Ім .  Горького ,  с. Кандибине, ф. Р-4196, 15 од. зб., 1951–1970 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Гур’ївка, ф. Р-4300, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Гур’ївка, ф. Р-4301, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Гур’ївка, ф. Р-4302, 27 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Гур’ївка, ф. Р-4303, 54 од. зб., 1958–1990 рр. 

Ім .  ВЛКСМ ,  с. Костянтинівка, ф. Р-4304, 33 од. зб., 1944–1956 рр. 
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“Червона  Зірка”,  с. Піски, ф. Р-4305, 11 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Піски, ф. Р-4306, 15 од. зб., 1952–1958 рр. 

“Червоноармієць”,  с. Піски, ф. Р-4307, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Баловне, ф. Р-4490, 108 од. зб., 1958–1991 рр. 

“Комінтерн”,  с. Новопетрівка, ф. Р-4659, 13 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Новопетрівка, ф. Р-4660, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Тельмана ,  с. Новопетрівка, ф. Р-4661, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Новопетрівка, ф. Р-4662, 100 од. зб., 1951–1965, 1974–1991 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Новопетрівка, ф. Р-4663, 11 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Кашперівське, ф. Р-4797, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Кашперівське, ф. Р-4798, 49 од. зб., 1951–1965 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Спиридонівка, ф. Р-4799, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Троїцьке, ф. Р-4800, 12 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Троїцьке, ф. Р-4801, 21 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Троїцьке, ф. Р-4802, 63 од. зб., 1958–1990 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Троїцьке, ф. Р-4803, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Троїцьке, ф. Р-4804, 12 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Михайлівка, ф. Р-4805, 27 од. зб., 1945–1958 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новосафронівка, ф. Р-4806, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новосафронівка, ф. Р-4807, 7 од. зб., 1950–1953 рр. 

“Зорі  Кремля”,  с. Новосафронівка, ф. Р-4808, 74 од. зб., 1953–1991 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Кам’янка, ф. Р-4809, 14 од. зб., 1944–1950 рр.  

“Перемога”,  с. Новосафронівка, ф. Р-4810, 18 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Григорівка, ф. Р-4811, 19 од. зб., 1945–1953 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Сухий Єланець, ф. Р-4812, 11 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Суворовка, ф. Р-4813, 15 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Україна”,  с. Сухий Єланець, ф. Р-4814, 71 од. зб., 1959–1992 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Будьонівка, ф. Р-4815, 7 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Сухий Єланець, ф. Р-4816, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Сухий Єланець, ф. Р-4817, 8 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Новоіванівка, ф. Р-4996, 16 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Новоіванівка, ф. Р-4997, 13 од. зб., 1952–1958 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Воронцівка, ф. Р-4998, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  газети  “Правда”,  с. Воронцівка, ф. Р-4999, 20 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Світанок”,  с. Воронцівка, ф. Р-5000, 53 од. зб., 1958–1965, 1967–1994 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Червоноволодимирівка, ф. Р-5001, 6 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Червоноволодимирівка, ф. Р-5002, 15 од. зб., 1945–1950 рр. 

“40 років  Жовтня”,  с. Червоноволодимирівка, ф. Р-5003, 18 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Трудовик”,  с. Новоінгулка, ф. Р-5004, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Нове  життя”,  с. Островське, ф. Р-5005, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Улянівка, ф. Р-5006, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Улянівка, ф. Р-5007, 7 од. зб., 1951–1953 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Воронцівка, ф. Р-5008, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Червоний  Орач”,  с. Гребеники, ф. Р-5009, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Добрянка, ф. Р-5010, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Добрянка, ф. Р-5011, 19 од. зб., 1950–1956 рр. 

“Нове  життя”,  с. Ясна Поляна, ф. Р-5012, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Димитрова ,  с. Суворівка, ф. Р-5013, 13 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Сухий Єланець, ф. Р-5014, 15 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Менжинського ,  с. Новошмідтівка, ф. Р-5015, 6 од. зб., 1944–1949 рр. 
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Ім .  Менжинського ,  с. Новошмідтівка, ф. Р-5016, 54 од. зб., 1950–1965 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Кашперівське, ф. Р-5017, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Новошмідтівка, ф. Р-5018, 16 од. зб., 1945–1950 рр.  

Ім .  Кірова ,  с. Кіровка, ф. Р-5019, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Прогрес”,  с. Новомиколаївка, ф. Р-5020, 17 од. зб., 1946–1953 рр. 

“Прогрес”,  с. Новомиколаївка, ф. Р-5021, 6 од. зб., 1954–1958 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Новомиколаївка, ф. Р-5022, 23 од. зб., 1944–1953 рр. 

“Реконструкція”,  с. Малинівка, ф. Р-5023, 14 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Малинівка, ф. Р-5024, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVІ І  партз ’ їзду ,  с. Малинівка, ф. Р-5025, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Малинівка, ф. Р-5026, 21 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Ясна Поляна, ф. Р-5330, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Маяк  праці”,  с. Якимівка, ф. Р-5331, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Артемівка, ф. Р-5332, 11 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Веселе, ф. Р-5333, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Веселе, ф. Р-5334, 9 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Остапівка, ф. Р-5335, 5 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Олександрівка, ф. Р-5336, 6 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Червоний  повстанець”,  с. Антонівка, ф. Р-5337, 8 од. зб., 1947–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Карлівка, ф. Р-5338, 4 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Антонівка, ф. Р-5339, 13 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Перемога”,  с. Себине, ф. Р-5461, 78 од. зб., 1950–1989 рр. 

“Зоря  комунізму”,  с. Артемівка, ф. Р-5462, 50 од. зб., 1951–1965 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Антонівка, ф. Р-5463, 46 од. зб., 1958–1965, 1967–1991 рр. 

“Ленінська  Іскра”,  с. Малинівка, ф. Р-5464, 28 од. зб., 1958–1965 рр.  

О ч а к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Осетрівка, ф. Р-3442, 16 од. зб., 1945–1949 рр. 

“Шлях  незаможника”,  с. Пікуш, ф. Р-3443, 20 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червоний  сніп”,  с. Чорноморка, ф. Р-3444, 21 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Чорноморка, ф. Р-3445, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Чорноморка, ф. Р-3446, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Пам ’ять  Кірова”,  с. Чорноморка, ф. Р-3447, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Суворова ,  с. Баланове, ф. Р-3448, 15 од. зб., 1951–1955 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Кам’янка, ф. Р-3449, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Жовтень, ф. Р-3450, 26 од. зб., 1946–1957 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Кам’янка, ф. Р-3451, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Кам’янка, ф. Р-3452, 26 од. зб., 1950–1956 р. 

“Україна”,  с. Кам’янка, ф. Р-3453, 11 од. зб., 1956–1957 рр. 

“Україна”,  с. Кам’янка, ф. Р-3454, 90 од. зб., 1957–1969 рр. 

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Володимирівка, ф. Р-3455, 66 од. зб., 1944–1957 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Камбурліївка, ф. Р-3456, 10 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червоний  прапор”,  с. Новоосетрівка, ф. Р-3457, 26 од. зб., 1950–1959 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Чорноморка, ф. Р-3458, 24 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Чорноморка, ф. Р-3459, 28 од. зб., 1950–1958 рр. 

Ім .  Суворова ,  с. Чорноморка, ф. Р-3460, 47 од. зб., 1959–1968 рр. 

Ім .  Шмідта ,  с. Яселка, ф. Р-3915, 15 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шмідта ,  с. Іванівка, ф. Р-3916, 97 од. зб., 1950–1969 рр. 

“8 Березня”,  с. Покровка, ф. Р-3917, 37 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоноармієць”,  с. Іванівка, ф. Р-3918, 37 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Куцуруб, ф. Р-3919, 32 од. зб., 1944–1950 рр. 
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“Червоний  партизан”,  с. Куцуруб, ф. Р-3920, 67 од. зб., 1951–1968 рр. 

“Більшовик”,  с-ще Чижиківка, ф. Р-3921, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Сільінтерн”,  с. Баланове, ф. Р-3922, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Промінь  соціалізму”,  с. Комишуватівка, ф. Р-3923, 18 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Червоний  колос”,  с. Вовче, ф. Р-3924, 23 од. зб., 1945–1949 рр. 

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Кам’янка, ф. Р-3925, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Шевченко, ф. Р-3926, 8 од. зб., 1946–1949 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Дмитрівка, ф. Р-3927, 35 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Дмитрівка, ф. Р-3928, 65 од. зб., 1958–1969 рр. 

“МОПР”,  с. Дмитрівка, ф. Р-3929, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Степ  України”,  с. Острівка, ф. Р-3930, 16 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Іскра”,  с. Матросівка, ф. Р-3931, 13 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Іскра”,  с. Острівка, ф. Р-3932, 19 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Польський  комунар”,  с. Жовтень, ф. Р-3933, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Дніпровське, ф. Р-3934, 40 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Солончаки, ф. Р-3935, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  Ілліча”,  с. Солончаки, ф. Р-3936, 24 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Чорноморець”,  м. Очаків, ф. Р-4278, 77 од. зб., 1944–1958 рр. 

“Чорноморець”,  м. Очаків, ф. Р-4279, 126 од. зб., 1958–1984 рр. 

“Новий  шлях”,  с. Каталине, ф. Р-4280, 14 од. зб. 1944–1950 рр. 

“Новий  шлях”,  с. Каталине, ф. Р-4281, 15 од. зб., 1951–1954 рр. 

“Перші  сходи”,  с. Чортувате, ф. Р-4282, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Парутине, ф. Р-4283, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Парутине, ф. Р-4284, 16 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Парутине, ф. Р-4285, 72 од. зб., 1954–1968 рр. 

Ім .  Чапаєва ,  с. Парутине, ф. Р-4286, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Парутине, ф. Р-4287, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Козирка, ф. Р-4288, 47 од. зб., 1944–1957 рр. 

“Прапор  комунізму”,  с. Козирка, ф. Р-4289, 52 од. зб., 1957–1969 рр. 

“Прогрес”,  с. Поди, ф. Р-4290, 32 од. зб., 1945–1957 рр. 

“Червона  Україна”,  с. Чорноморка, ф. Р-4291, 113 од. зб., 1944–1970 рр. 

“Нове  життя”,  с. Іванівка, ф. Р-4292, 47 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Володимира  Ілліча ,  с. Іванівка, ф. Р-4293, 59 од. зб., 1958–1968 рр. 

“Червоний  ловець”,  с. Дмитрівка, ф. Р-4294, 35 од. зб., 1945–1958 рр. 

“Ленінський  шлях”,  с. Парутине, ф. Р-4295, 20 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Куцуруб, ф. Р-4296, 58 од. зб., 1944–1958 рр. 

“Батьківщина”,  с. Солончаки, ф. Р-4635, 18 од. зб., 1963–1968 рр. 

“Ларич”,  с. Покровка, ф. Р-4793, 105 од. зб., 1945–1968 рр. 

“Свідомість”,  с. Василівка, ф. Р-4794, 161 од. зб., 1945–1986 рр. 

Ім .  50-річчя  Жовтня ,  с. Матросівка, ф. Р-5382, 21 од. зб., 1967–1969 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Поди, ф. Р-5422, 7 од. зб., 1944–1949 рр. 

П е р в о м а й с ь к о г о  р а й о н у :  

“Зоря”,  с. Тарасівка, ф. Р-3108, 61 од. зб., 1959–1969 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Тарасівка, ф. Р-3109, 16 од. зб., 1952–1958 рр. 

“Більшовик”,  с. Кумарі, ф. Р-3110, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Більшовик”,  с. Кумарі, ф. Р-3111, 22 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Більшовик”,  с. Кумарі, ф. Р-3112, 136 од. зб., 1958–1981 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Кумарі, ф. Р-3113, 31 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Прогрес  культури”,  х. Запоріжжя, ф. Р-3114, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Прибузький  комунар”,  с. Кумарі, ф. Р-3115, 29 од. зб., 1944–1950 рр. 
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“Нове  життя”,  с. Кумарі, ф. Р-3116, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Андрєєва ,  с. Новоолександрівка, ф. Р-3117, 18 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Новоолександрівка, ф. Р-3118, 21 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Лозуватка, ф. Р-3119, 6 од. зб., 1948–1950 рр. 

Ім .  XVII партз ’ їзду ,  х. Анатолівка, ф. Р-3120, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Лозуватка, ф. Р-3121, 21 од. зб., 1952–1957 рр. 

“Більшовик”,  с. Новоолександрівка, ф. Р-3122, 6 од. зб., 1958–1959 рр. 

Ім .  Калініна ,  с. Калинівка, ф. Р-3123, 7 од. зб., 1944–1945 рр. 

Ім .  Партизанської  іскри ,  с. Кримка, ф. Р-3528, 175 од. зб., 1950–1990 рр. 

Ім .  ХХІІ  з ’ їзду  КПРС ,  с. Софіївка, ф. Р-3529, 225 од. зб., 1951–1981 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Лиса Гора, ф. Р-3530, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Лиса Гора, ф. Р-3531, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Лиса Гора, ф. Р-3532, 36 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Новий  побут”,  с. Лиса Гора, ф. Р-3533, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Єрмолаївка, ф. Р-3534, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Лукашівка, ф. Р-3535, 39 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Катеринка, ф. Р-3536, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Лукашівка, ф. Р-3537, 12 од. зб., 1951–1955 рр. 

“Дружба  народів”,  с. Лиса Гора, ф. Р-3538, 190 од. зб., 1950–1983 рр. 

“Авангард”,  с. Лукашівка, ф. Р-3539, 119 од. зб., 1956–1983 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Кам’яний Міст, ф. Р-3540, 12 од. зб., 1958–1960 рр. 

“Передовик”,  с. Катеринка, ф. Р-3541, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Чкалова ,  с. Катеринка, ф. Р-3542, 86 од. зб., 1944–1950, 1961–1969 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Лукашівка, ф. Р-3544, 47 од. зб., 1944–1955 рр. 

“Маяк  комунізму”,  с. Катеринка, ф. Р-3545, 25 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Жовтневої  революції ,  с. Катеринка, ф. Р-3546, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Ударник”,  с. Новопавлівка, ф. Р-3831, 14 од. зб., 1946–1950 рр. 

“9 Січня”,  с. Новопавлівка, ф. Р-3832, 14 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Новопавлівка, ф. Р-3833, 17 од. зб., 1950–1955 рр. 

“Чорноморська  комуна”,  с. Лиса Гора, ф. Р-3834, 4 од. зб., 1946–1950 рр. 

“Більшовик”,  с. Лиса Гора, ф. Р-3835, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Лиса Гора, ф. Р-3836, 148 од. зб., 1946–1969 рр. 

“Нове  життя”,  с. Зелені Кошари, ф. Р-3837, 70 од. зб., 1944–1954 рр. 

“Четвертий  рік  п ’ятирічки”,  с. Степківка, ф. Р-3838, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  с. Степківка, ф. Р-3839, 37 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  х. Сметана, ф. Р-3840, 24 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Степківка, ф. Р-3841, 33 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Росія”,  с. Степківка, ф. Р-3887, 172 од. зб., 1955–1980 рр. 

“Комунар”,  с. Довга Пристань, ф. Р-4072, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Всесвітній  Жовтень”,  м. Первомайськ, ф. Р-4073, 36 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  м. Первомайськ, ф. Р-4074, 35 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  м. Первомайськ, ф. Р-4075, 13 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Ленінський  шлях”,  м. Первомайськ (ІІІ частина), ф. Р-4076, 33 од. зб., 1944–1948 рр. 

“Ленінський  шлях”,  м. Первомайськ (ІІІ частина), ф. Р-4077, 13 од. зб., 1949–1950 рр. 

“13 років  ГПУ”,  м. Первомайськ (І частина), ф. Р-4078, 36 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  м. Первомайськ (І частина), ф. Р-4079, 29 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перше  Травня”,  м. Первомайськ (І частина), ф. Р-4080, 14 од. зб., 1951–1960 рр. 

Ім .  Леніна ,  м. Первомайськ (ІІІ частина), ф. Р-4081, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Вітольдів Брід, ф. Р-4082, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Політвідділ”,  с. Болеславчик, ф. Р-4083, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 
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“40 років  Жовтня”,  с. Станіславчик, ф. Р-4084, 5 од. зб., 1958–1959 рр. 

“Новий  побут”,  м. Первомайськ, ф. Р-4085, 35 од. зб., 1944–1950 р. 

Ім .  Калініна ,  с. Станіславчик, ф. Р-4086, 13 од. зб., 1947–1950 рр. 

Ім .  Крупської ,  с. Зелена Левада, ф. Р-4087, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

“13 років  Жовтня”,  с. Довга Пристань, ф. Р-4088, 26 од. зб., 1935, 1938–1939, 1944–

1950 рр. 

“20 років  Жовтня”,  с. Генівка, ф. Р-4089, 22 од. зб., 1945–1950 рр. 

“Степовий  Маяк”,  с. Соколівка, ф. Р-4090, 27 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Бугес”,  с. Львів, ф. Р-4091, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  плугатар”,  с. Станіславчик, ф. Р-4092, 9 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Романова Балка, ф. Р-4093, 36 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Пам ’ять  Леніна”,  с. Іванівка, ф. Р-4094, 31 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  ХХ  з ’ їзду  КПРС ,  с. Романова Балка, ф. Р-4098, 79 од. зб., 1950–1970 рр. 

“Прибузький  комунар”,  с. Мигія, ф. Р-4099, 19 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  16 МЮД ,  с. Мигія, ф. Р-4100, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Дзержинського ,  с. Мигія, ф. Р-4101, 38 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ім .  Верховної  Ради  УРСР ,  с. Довга Пристань, ф. Р-4102, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

“12 років  Жовтня”,  с. Соколівка, ф. Р-4337, 20 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Конєва ,  м. Первомайськ, ф. Р-4338, 34 од. зб., 1944–1948 рр.  

Ім .  Мікояна ,  с. Станіславчик, ф. Р-4339, 28 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Всесвітній  Жовтень”,  м. Первомайськ, ф. Р-4341, 16 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Комінтерн”,  с. Болеславчик, ф. Р-4342, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Хрущова ,  с. Болеславчик, ф. Р-4344, 26 од. зб., 1950–1958 рр. 

“Дружба  народів”,  с. Довга Пристань, ф. Р-4345, 20 од. зб., 1950–1958 рр. 

“П’ятирічка”,  с. Станіславчик, ф. Р-4348, 11 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Комунар”,  с. Довга Пристань, ф. Р-4500, 160 од. зб., 1958–1986 рр. 

“Україна”,  с. Вітольдів Брід, ф. Р-4501, 16 од. зб., 1951–1958 рр. 

“Перше  Травня”,  м. Первомайськ (І частина), ф. Р-4503, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Серп  і  молот”,  с. Лиса Гора, ф. Р-4504, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  газети  “Правда”,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4505, 32 од. зб., 1950–1954 рр. 

“Ленінський  шлях”,  с. Старі Кошари, ф. Р-4506, 21 од. зб., 1950–1954 рр. 

“12-річчя  Жовтня”,  с. Старі Кошари, ф. Р-4507, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Полтавка, ф. Р-4508, 30 од. зб., 1944–1952 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Полтавка, ф. Р-4509, 8 од. зб., 1953–1954 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Полтавка, ф. Р-4510, 8 од. зб., 1955–1958 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Полтавка, ф. Р-4511, 115 од. зб., 1961–1983 рр. 

Ім .  13-річчя  Жовтня ,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4512, 14 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4513, 36 од. зб., 1940–1941, 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVІ  партз’їзду  ВКП(б),  с. Синюхін Брід, ф. Р-4517, 43 од. зб., 1941, 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4518, 30 од. зб., 1950–1954 рр. 

Ім .  ХVII партконференції ,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4519, 36 од. зб., 1941, 1944–1950 рр. 

Ім .  Орджонікідзе ,  с. Кам’яний Міст, ф. Р-4638, 33 од. зб., 1944–1954 рр. 

Ім .  Орджонікідзе ,  с. Кам’яний Міст, ф. Р-4639, 7 од. зб., 1955–1960 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Кінецьпіль, ф. Р-4640, 13 од. зб., 1944–1945 рр. 

“Чорноморська  комуна”,  с. Кінецьпіль, ф. Р-4641, 10 од. зб., 1944 р. 

“Новий  побут”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-4642, 16 од. зб., 1944–1945 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-4643, 5 од. зб., 1944–1946 рр. 

“40 років  Жовтня”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-4644, 24 од. зб., 1951–1958 рр. 

Ім .  Горького ,  м. Первомайськ, ф. Р-4648, 35 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Зорі  Кремля”,  с. Мигія, ф. Р-4649, 121 од. зб., 1954–1977 рр. 

Ім .  Мічуріна ,  с. Поронівка, ф. Р-4651, 7 од. зб., 1944–1945 рр. 
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Ім .  Лисенка ,  с. Кінецьпіль, ф. Р-4652, 5 од. зб., 1951–1954 рр. 

Ім .  13 років  Жовтня ,  с. Грушівка, ф. Р-4653, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Кірова ,  с. Грушівка, ф. Р-4654, 32 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  м. Первомайськ, ф. Р-4655, 41 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Ленкуток”,  с. Забари, ф. Р-4656, 14 од. зб., 1944–1945, 1947 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Грушівка, ф. Р-4657, 26 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Вільний  товариш”,  с. Лиса Гора, ф. Р-4866, 13 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Друга  п ’ятирічка”,  с. Лиса Гора, ф. Р-4867, 18 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Кримка, ф. Р-4874, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Кримка, ф. Р-4875, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  Перекоп”,  с. Кримка, ф. Р-4876, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Синюхін Брід, ф. Р-4877, 127 од. зб., 1954–1970 рр. 

“Маяк  комунізму”,  с. Лиса Гора, ф. Р-4878, 199 од. зб., 1950–1973, 1981–1990 рр. 

Ім .  Леніна ,  м. Первомайськ (ІІ частина), ф. Р-4884, 52 од. зб., 1931–1939, 1944–1950 рр.  

Ім .  Леніна ,  м. Первомайськ (ІІ частина), ф. Р-4885, 76 од. зб., 1951–1969 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-4886, 26 од. зб., 1950–1957 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-4887, 113 од. зб., 1958–1971 рр. 

Ім .  25 Жовтня ,  с. Кримка, ф. Р-4888, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Очеретня, ф. Р-4943, 8 од. зб., 1961–1964 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Мигія, ф. Р-5184, 17 од. зб., 1944–1945, 1950–1952, 1954 рр. 

“Перемога”,  с. Чаусове, ф. Р-5453, 23 од. зб., 1950–1958 рр. 

“20 років  Жовтня”,  с. Чаусове, ф. Р-5454, 10 од. зб., 1944–1945, 1948–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Чаусове, Ф. Р-5455, 11 од. зб., 1944–1949 рр. 

“П’ятирічка  в  4  роки”,  с. Підгір’я, ф. Р-5456, 7 од. зб., 1944–1945 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Підгір’я, ф. Р-5457, 17 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Жданова ,  с. Підгір’я, ф. Р-5459, 21 од. зб.,1950–1958 рр. 

“Перемога”,  с. Чаусове, ф. Р-5466, 41 од. зб., 1959–1968 рр. 

“Світанок”,  с. Кам’яна Балка, ф. Р-5876, 46 од. зб., 1970–1982 рр.  

С н і г у р і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Червоний  Жовтень”,  с. Снігурівка, ф. Р–1906, 13 од. зб., 1930, 1944–1950 рр.  

Ім .  Хрущова ,  с. Івано-Кепине, ф. Р-4096, 14 од. зб., 1948–1950 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Павлівка, ф. Р-4129, 17 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ватутіна ,  с. Першотравневе, ф. Р-4137, 27 од. зб., 1950–1957 рр. 

Ім .  Тельмана ,  с. Любине, ф. Р-4211, 18 од. зб., 1945–1948 рр. 

“Політвідділ”,  с. Новопетрівка, ф. Р-4212, 30 од. зб., 1944–1949 рр. 

Ім .  Кагановича ,  с. Новопетрівка, ф. Р-4213, 7 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Комунар”,  с. Бурханівка, ф. Р-4214, 38 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Комунар”,  с. Бурханівка, ф. Р-4215, 29 од. зб., 1951–1956 рр. 

“Шлях  Сталіна”,  с. Романо-Булгакове, ф. Р-4216, 34 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  Сталіна”,  с. Романо-Булгакове, ф. Р-4217, 31 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Авангард”,  с. Афанасіївка, ф. Р-4218, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Авангард”,  с. Афанасіївка, ф. Р-4219, 24 од. зб., 1951–1956 рр. 

“Більшовик”,  с. Юр’ївка, ф. Р-4220, 34 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Маяк  комуни”,  с. Баратівка, ф. Р-4221, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Новопетрівка, ф. Р-4222, 48 од. зб., 1950–1964 рр. 

Ім .  Щорса ,  с. Кобзарці, ф. Р-4223, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  ХVII партз ’ їзду ,  с. Снігурівка, ф. Р-4224, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Шевченка ,  с. Червона Долина, ф. Р-4226, 6 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Ворошилова ,  с. Спаське, ф. Р-4227, 7 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Шлях  до  комунізму”,  с. Покровське, ф. Р-4228, 18 од. зб., 1945–1950 рр. 
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“Шлях  до  комунізму”,  с. Червона Долина, ф. Р-4229, 82 од. зб., 1951–1969 рр. 

“Шлях  Леніна”,  с. Павло-Мар’янівка, ф. Р-4232, 31 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Вавилове, ф. Р-4322, 31 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Ілліча ,  с. Вавилове, ф. Р-4323, 38 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Заповіт  Шевченка”,  с. Максимівка, ф. Р-4324, 24 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Галаганівка, ф. Р-4325, 14 од. зб., 1946–1950 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  с. Гречанівка, ф. Р-4326, 24 од. зб., 1945–1950 рр. 

Ім .  Петровського ,  с. Галаганівка, ф. Р-4327, 12 од. зб., 1951–1956 рр. 

Ім .  8  Березня ,  с. Любимівка, ф. Р-4328, 13 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Українець”,  с. Петропавлівка, ф. Р-4329, 39 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Леніна ,  с. Киселівка, ф. Р-4330, 57 од. зб., 1944–1957 рр. 

“Авангард”,  с. Павлівка, ф. Р-4444, 90 од. зб., 1951–1969 рр. 

Ім .  ХVIII  партз ’ їзду ,  с. Євгенівка, ф. Р-4445, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Молотова ,  с. Василівка, ф. Р-4446, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Україна”,  с. Євгенівка, ф. Р-4447, 109 од. зб., 1951–1969 рр. 

Ім .  Воровського ,  с. Новософіївка, ф. Р-4448, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Воровського ,  с. Новософіївка, ф. Р-4449, 17 од. зб., 1951–1957 рр. 

“Краще  життя”,  с. Новокондакове, ф. Р-4450, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Свобода”,  с. Куйбишеве, ф. Р-4451, 27 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Свобода”,  с. Куйбишеве, ф. Р-4452, 16 од. зб., 1951–1956 рр. 

“Зоря”,  с. Зоря, ф. Р-4453, 32 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  шлях”,  с. Лиманці, ф. Р-4454, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Новий  шлях”,  с. Новий Шлях, ф. Р-4455, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

“П’ятирічка”,  с. Нововасилівка, ф. Р-4456, 32 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червоний  партизан”,  с. Старокондакове, ф. Р-4457, 30 од. зб., 1944–1949 рр. 

“Третій  вирішальний”,  с. Трудолюбівка, ф. Р-4467, 29 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Комінтерну ,  с. Єлизаветівка, ф. Р-4468, 44 од. зб, 1944–1960 рр. 

“Перемога”,  с. Виноградне, ф. Р-4569, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Перемога”,  с. Виноградне, ф. Р-4570, 16 од. зб., 1951–1955 рр. 

Ім .  Будьонного ,  с. Олександрівка, ф. Р-4571, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Вільне  життя”,  с. Михайлівка, ф. Р-4572, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новотимофіївка, ф. Р-4573, 24 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Сталіна ,  с. Новотимофіївка, ф. Р-4574, 42 од. зб., 1951–1960 рр. 

Ім .  Карла  Маркса ,  с. Нововасилівка, ф. Р-4575, 41 од. зб., 1950–1959 рр. 

“Світанок”,  м. Снігурівка, ф. Р-4576, 69 од. зб., 1950–1963 рр. 

Ім .  Фрунзе ,  х. Яровий, ф. Р-4577, 10 од. зб., 1947–1950 рр. 

“Зоря  комунізму”,  с. Олександрівка, ф. Р-4578, 34 од. зб., 1951–1960 рр. 

“Заповіт  Ілліча”,  с. Олександрівка, ф. Р-4579, 29 од. зб., 1944–1950 рр. 

“Червона  Зірка”,  с. Червона Зірка, ф. Р-4580, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 

Ім .  Суворова ,  х. Яровий, ф. Р-4581, 25 од. зб., 1951–1956 рр. 

Ім .  Челюскінців ,  с. Гречанівка, ф. Р-4585, 45 од. зб., 1944–1959 рр.  

  

Перші колективні господарства на Миколаївщині створені в роки громадянської 
війни у формі товариств спільного обробітку землі (ТСОЗів), сільськогосподарських 

артілей, комун. Основна маса сільськогосподарських артілей створена в період про-

ведення суцільної колективізації у 1929–1930 рр. У період нацистської окупації 1941–

1944 рр. були перетворені в так звані “громадські господарства”. У 50-х роках здійс-
нювалось масове укрупнення колгоспів. З 1992 р. земля колгоспів передавалась у 

колективну власність, а колгоспи перереєстровувались у колективні сільськогоспо-

дарські підприємства (КСП). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників, засідань правлінь та бюро еко-

номічного аналізу колгоспів. Акти на вічне користування землею. Статути 

колгоспів. Виробничо-фінансові плани і звіти. Агротехнічні звіти. Статистич-

ні звіти, зведення про хід колективізації, заяви селян про прийом до колгоспів, 

відомості про перетворення товариств спільного обробітку землі в сільгоспар-

тілі (1929–1930). Списки 25-тисячників (1928 р., ф. Р-1278). Посімейно-

майнові списки членів артілей, договори з ними про контрактацію худоби і 
птиці (1927–1933), відомості про хід збору єдиного сільськогосподарського 

податку (1929–1935). Довідки про економічний стан колгоспів після визволен-

ня Миколаївщини від нацистських окупантів, списки колгоспників, вивезених 

на примусові роботи до Німеччини (1944). Документи про масове укрупнення 

колгоспів (1950–1958), переведення колгоспників на грошову оплату праці 
(1966). Листування про організацію праці в колгоспах, проведення сільського-

сподарських кампаній, підготовку механізаторських кадрів, агітаційно-масову 

роботу серед селян. Документи про роботу профкомів колгоспів (з 1964 р.), 

організацію соціалістичного змагання. 

 

Радянські господарства (радгоспи) 

Советские хозяйства (совхозы) 

110 фондів, 10572 од. зб., 1932–1997 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Б ашт а н с ь к о г о  р а й о н у :  

“Баштанський” (зерновий, тваринницький), с-ще Лоцкине, ф. Р-2949, 175 од. зб., 1944–

1971 рр. 

“Виноградівський” (плодорозсадницький), с. Виноградівка, ф. Р-3803, 92 од. зб., 

1954–1971 рр. 

“Явкинський” (плодорозсадницький), ст. Явкине, ф. Р-3804, 93 од. зб., 1944–1971 рр. 

“Богданівський” (плодорозсадницький), с. Інгулка, ф. Р-3805, 129 од. зб., 1944–

1972 рр. 

“Добра  Криниця” (тваринницький (племінний), зерновий), с. Добра Криниця,  

ф. Р-3807, 127 од. зб., 1944–1971 рр. 

Б е р е з а н с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Петровського  (м’ясомолочний), с. Кімівка, ф. Р-4526, 92 од. зб., 1944–1979 рр. 

“Примор ’я” (м’ясомолочний), с. Новофедорівка, ф. Р-4908, 144 од. зб., 1947–1981 рр. 

Ім .  Чапаєва  (м’ясомолочний), с. Чапаєвка, ф. Р-5248, 85 од. зб., 1966–1981 рр. 

“Росія” (виноробний), с. Коблеве, ф. Р-5482, 48 од. зб., 1969–1979 рр. 

“Українка” (виноробний), с. Червона Українка, ф. Р-5570, 22 од. зб., 1970–1978 рр. 

“Краснопільський” (м’ясомолочний), с. Краснопілля, ф. Р-5882, 40 од. зб., 1966–

1981 рр. 

“Березанський” (виноградарський), с. Лимани, ф. Р-5883, 50 од. зб., 1970–1980 рр. 

Б е р е з н е г у в а т с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Жданова  (рослинницько-тваринницький), с. Сергіївка, ф. Р-3374, 117 од. зб., 1960–

1966 рр. 

“Реконструкція” (м’ясомолочний, рослинницький), с. Лепетиха, ф. Р-3471, 199 од. 

зб., 1944–1966 рр. 

“Октябрський” (м’ясомолочний), с. Новоукраїнка, ф. Р-3767, 227 од. зб., 1944–

1966 рр. 
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Б р ат с ь к о г о  р а й о н у :  

“Братський” (м’ясомолочний), с. Антонівка, ф. Р-3570, 64 од. зб., 1944–1970 рр. 

В е с е л и н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Плавні” (відгодівельний), с. Катеринка, ф. Р-4375, 150 од. зб., 1955–1989 рр. 

“Веселинівський” (відгодівельний), с. Дальнє, ф. Р-4376, 62 од. зб., 1948–1973 рр. 

“Миколаївський” (м’ясомолочний), с. Новокатеринівка, ф. Р-5232, 171 од. зб., 1949–

1983 рр. 

Новокатеринівський  (розсадницький, шовківництво), с. Новокатеринівка, ф. Р-5994, 

68 од. зб., 1948–1979 рр.  

В о з н е с е н с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Тімірязєва  (м’ясомолочний), смт Тімірязєвка, ф. Р-3409, 134 од. зб., 1948–1993, 

1995–1996 рр. 

Ім .  Луначарського  (вівчарський, зерновий), с. Новосілка, ф. Р-3630, 158 од. зб., 1944–

1996 рр.  

“Воронівка” (розсадницький, овочівницький), с. Воронівка, ф. Р-4057, 207 од. зб., 

1944–1995 рр. 

“Вознесенський” (м’ясомолочний, вівчарський), с. Вознесенське, ф. Р-5036, 90 од. зб., 

1945–1959, 1968–1996 рр. 

“Зелений  Гай” (виноградарський, розсадницький), с. Зеленогаївське, ф. Р-5039, 

136 од. зб., 1944–1987 рр. 

Вознесенський  відгодівельний ,  с. Степове, ф. Р-5042, 107 од. зб., 1944–1997 рр.  

“Яструбинівське” (насінницький), с. Яструбинове, ф. Р-5959, 51 од. зб., 1973–1992 рр. 

Ім .  Т .  Г .  Шевченка  (вівчарський, зерновий), с. Григорівське, ф. Р-5979, 84 од. зб., 

1975–1996 рр. 

“Восход” (м’ясомолочний), с. Дмитрівка, ф. Р-5980, 26 од. зб., 1983–1988 рр. 

Д о м а н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Акмечетські  Ставки” (свинарський), с. Акмечетські Ставки, ф. Р-4596, 29 од. зб., 

1944–1961 рр. 

“Шляховий” (зерновий), с. Маринівка, ф. Р-4736, 168 од. зб., 1944–1982 рр. 

Ім .  Енгельса  (м’ясомолочний), с. Зелений Яр, ф. Р-5089, 78 од. зб., 1944–1962 рр. 

“Доманівський” (відгодівельний), с. Ізбашівка, ф. Р-5091, 34 од. зб., 1944–1954,  

1978–1988 рр. 

Ім .  Фрунзе  (м’ясомолочний), с. Фрунзе, ф. Р-5441, 27 од. зб., 1944–1952 рр. 

“Суха  Балка” (м’ясомолочний, свинарський), с. Суха Балка, ф. Р-5442, 40 од. зб., 1945–

1964 рр. 

“Богданівка” (м’ясомолочний), с. Богданівка, ф. Р-6004, 161 од. зб., 1944–1980 рр. 

Є л а н е ц ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  газети  “Правда” (м’ясомолочний, насінницький), с. Калинівка, ф. Р-4820, 143 од. 

зб., 1944–1953, 1959–1992 рр. 

“Труд” (м’ясомолочний, насінницький), с. Маложенівка, ф. Р-5999, 78 од. зб., 1972–

1992 рр. 

Жо вт н е в о г о  р а й о н у :  

“Садовий” (рослинницько-тваринницький), с. Дачне, ф. Р-3302, 33 од. зб., 1963–1965 рр. 

“Прибузький” (тваринницький, зерновий), с. Прибузьке, ф. Р-3569, 120 од. зб., 1944–

1970 рр. 

Ім .  Карла  Маркса  (молочно-овочівницький), м. Жовтневе, ф. Р-3591, 74 од. зб., 1956–

1965 рр. 

“Радянська  Україна” (молочно-овочівницький), с. Лимани, ф. Р-3686, 97 од. зб., 

1956–1965 рр. 

Ім .  Димитрова  (зерновий, овочівницький), с-ще Грейгове, ф. Р-3690, 302 од. зб., 1944–

1985 рр. 
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Ім .  Петровського  №  2  (молочно-овочівницький), с. Пересадівка, ф. Р-3691, 11 од. 

зб., 1944–1955 рр. 

“Бармашівський” (м’ясомолочний), с. Бармашове, ф. Р-5275, 180 од. зб., 1960–1990 рр. 

“С у п у т н и к ”  (молочно-овочівницький), с. Новомиколаївка, ф. Р-5328, 143 од. зб., 

1962–1979 рр. 

Ім .  XXV з’їзду  КПРС  (овочівницький), с. Українка, ф. Р-5350, 128 од. зб., 1963–1986 рр. 

Ім .  Шевченка  (м’ясомолочний, зерновий), с. Шевченкове, ф. Р-5353, 37 од. зб., 1944–

1966 рр. 

“Октябрский” (розсадницький), с. Галицинове, ф. Р-5381, 156 од. зб., 1958–1984 рр. 

“Засільський” (відгодівельний), смт Первомайське, ф. Р-5489, 32 од. зб., 1966–1970 рр. 

Ім .  Леніна  (м’ясомолочний, зерновий), с. Засілля, ф. Р-5539, 83 од. зб., 1944–1968 рр. 

Ім .  Димитрова  (молочно-овочівницький), с. Тернівка, ф. Р-5590, 22 од. зб., 1944–1952 рр. 

“Миколаївський” (молочно-овочівницький), с. Широка Балка, ф. Р-5592, 16 од. зб., 

1944–1951 рр. 

“Південний” (молочно-овочівницький), с. Котляреве, ф. Р-5605, 40 од. зб., 1956–1970 рр. 

К а з а н к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Україна” (тваринницько-рослинницький), с. Миколаївка, ф. Р-5513, 66 од. зб., 1960–

1968 рр. 

“Перемога” (м’ясомолочний), с. Новолазарівка, ф. Р-5624, 71 од. зб., 1962–1967 рр. 

Ми к о л а ї в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Радсад” (виноробний), с. Радсад, ф. Р-3641, 352 од. зб., 1944–1990 рр. 

“Зеленоярський” (птахівничий), с. Зелений Яр, ф. Р-3966, 122 од. зб., 1944–1979 рр. 

“Нечаянський” (тваринницький, вівчарський), с. Нечаяне, ф. Р-3967, 141 од. зб., 1944–

1991 рр. 

Ім .  Тельмана  (м’ясомолочний), с. Улянівка, ф. Р-4694, 153 од. зб., 1944–1984 рр. 

“Ковалівський” (м’ясомолочний, зерновий), с. Ковалівка, ф. Р-4695, 152 од. зб., 1959–

1996 рр.  

“Криничанський” (м’ясомолочний, вівчарський), с. Кринички, ф. Р-4912, 129 од. зб., 

1957–1999 рр. 

“Зоряний” (м’ясомолочний), с. Шостакове, ф. Р-4913, 121 од. зб., 1962–1996 рр. 

Ім .  ХХVI з ’ їзду  КПРС  (м’ясомолочний), с. Степове, ф. Р-5346, 110 од. зб., 1966–

1981 рр. 

“Родніки” (птахівничий), с. Весняне, ф. Р-5837, 246 од. зб., 1965–1997 рр. 

“Південнобузький” (птахівничий), с. Кир’яківка, ф. Р-5905, 151 од. зб., 1972–1996 рр. 

“Іскра” (рослинницько-тваринницький), смт Варварівка, ф. Р-5946, 47 од. зб., 1957–

1964 рр. 

“Урожайний” (м’ясомолочний), с. Зелене, ф. Р-5974, 161 од. зб., 1966–1996 рр. 

“Зарічний” (птахівничий, рослинницький), с. Кірове, ф. Р-5985, 60 од. зб., 1978–1995 рр. 

“Космос” (м’ясомолочний, рослинницький), с. Шурине, ф. Р-5987, 16 од. зб., 1983–

1991 рр. 

Ім .  Кірова  (тваринницький), с. Крива Балка, ф. Р-5988, 149 од. зб., 1945–1988 рр. 

“Ясна  Поляна” (м’ясомолочний, рослинницький), с. Ясна Поляна, ф. Р-6000, 10 од. зб., 

1991–1995 рр. 

Н о в о б у з ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Горького  (відгодівельний), с. Білоцерківка, ф. Р-6010, 125 од. зб., 1945–1996 рр. 

“Червона  Баштанка” (м’ясомолочний), с. Шевченкове, ф. Р-6011, 214 од. зб., 1944–

1996 рр. 

“Максимівський” (тваринницько-рослинницький), с. Максимівка, ф. Р-6016, 18 од. 

зб., 1991–1996 рр. 

“Ювілейний” (тваринницько-рослинницький), с. Загальна Користь, ф. Р-6057, 49 од. 

зб., 1982–1996 рр.  
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Н о в о о д е с ь к о г о  р а й о н у :  

“Бузький” (зерновий), с. Бузьке, ф. Р-4197, 119 од. зб., 1944–1990 рр. 

“Дружба” (рослинницько-тваринницький, птахівничий), с. Димівське, ф. Р-5460, 96 од. 

зб., 1962–1990 рр. 

“Новоодеський” (плодорозсадницький), с. Зайве, ф. Р-5579, 49 од. зб., 1952–1969, 

1971–1985 рр. 

Ім .  Горького  (рослинницько-тваринницький), с. Кандибине, ф. Р-5962, 44 од. зб., 1970–

1993 рр. 

О ч а к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Шмідта  (вівчарський), с-ще Рівне, ф. Р-3912, 161 од. зб., 1944–1969 рр. 

“Лиманський” (виноградарський), с. Куцуруб, ф. Р-5633, 48 од. зб., 1969–1982 рр. 

“Ольвія” (виноградарський), с. Парутине, ф. Р-5635, 26 од. зб., 1969–1970 рр. 

“Чорноморський” (виноградарський), с. Чорноморка, ф. Р-5636, 66 од. зб., 1969–1985 рр. 

“Батьківщина” (виноградарський), с. Солончаки, ф. Р-5637, 55 од. зб., 1969–1972 рр. 

“Сонячний” (виноградарський), с. Іванівка, ф. Р-5638, 50 од. зб., 1970–1983 рр. 

Ім .  Ольшанців  (виноградарський), с. Куцуруб, ф. Р-5897, 50 од. зб., 1970–1986 рр. 

П е р в о м а й с ь к о г о  р а й о н у :  

Первомайського  цукрового  заводу  (відгодівельний), м. Первомайськ, ф. Р-3241, 

99 од. зб., 1957–1971 рр. 

“Друга  п ’ятирічка” (насінницький), ст. Кам’яний Міст, ф. Р-4334, 11 од. зб., 1944–

1953 рр. 

“Мигія” (насінницький), с. Мигія, ф. Р-4335, 9 од. зб., 1944–1953 рр. 

“Першотравневий” (рослинницько-тваринницький), м. Первомайськ, ф. Р-4336, 

234 од. зб., 1960–1987 рр. 

Ім .  25-річчя  Жовтня  (насінницький), с. Жовтневе, ф. Р-4502, 162 од. зб., 1944–1979 рр.  

“Вільний” (рослинницько-тваринницький), с. Кінецьпіль, ф. Р-4650, 133 од. зб., 1962–

1980 рр. 

“Першотравневий” (розсадницький), м. Первомайськ, ф. Р-4891, 112 од. зб., 1945–

1968 рр. 

“Підгур ’ ївський” (розсадницький), с. Мічуріне, ф. Р-4893, 177 од. зб., 1951–1988 рр. 

Первомайський  радгосп  шовківництва  ім .  Комінтерна ,  м. Первомайськ,  

ф. Р-5186, 54 од. зб., 1944–1960 рр. 

С н і г у р і в с ь к о г о  р а й о н у :  

“Перебудова” (тваринницький), с. Білоусівка, ф. Р-1178, 1 од. зб., 1932 р. 

“Зоря” (м’ясомолочний), с. Тамарине, ф. Р-3642, 88 од. зб., 1944–1966 рр. 

“Новокиївський” (м’ясомолочний), с. Новокиївка, ф. Р-3652, 30 од. зб., 1963–1966 рр. 

Ім .  ХХ  з’ їзду  КПРС  (м’ясо-овочівницький), с. Афанасіївка, ф. Р-3653, 37 од. зб., 1957–

1966 рр. 

Ім .  Суворова  (м’ясомолочний), с. Червона Зірка, ф. Р-4007, 105 од. зб., 1956–1969 рр. 

“Червоний  прапор” (бавовницький), с. Центральне, ф. Р-4225, 27 од. зб., 1944–1958 рр. 

Ім .  Ілліча  (м’ясомолочний), с. Киселівка, ф. Р-4458, 43 од. зб., 1957–1967 рр. 

“Червоний  прапор” (м’ясомолочний), с. Красне Знам’я, ф. Р-4459, 30 од. зб., 1959–

1967 рр. 

“Плодоовочевий” (садововиноградний), с. Садове, ф. Р-4460, 82 од. зб., 1954–1964 рр. 

“Комунар” (м’ясомолочний, зерновий), с. Новопетрівка, ф. Р-4461, 10 од. зб., 1964–

1966 рр. 

Ім .  ХХІІ  з’ їзду  КПРС  (м’ясомолочний), с. Красне Знам’я, ф. Р-4582, 27 од. зб., 1962–

1967 рр. 

Снігурівський  корморадгосп  (тваринницько-рослинницький), с. Богородицьке, 
ф. Р-4583, 30 од. зб., 1944–1953 рр. 

“Снігурівський” (тваринницько-рослинницький), м. Снігурівка, ф. Р-4584, 96 од. зб., 

1944–1962 рр.  
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Ц е нт р а л ь н о г о  р а й о н у  м .  Ми к о л а є в а :  

Ім .  Коларова  (плодоовочівницький), смт Тернівка, ф. Р-5872, 168 од. зб., 1944–1984 рр.  

 

Перші радгоспи на Миколаївщині були створені в 1921–1922 рр. на підставі декрету 

Всеукрревкому про землю від 5 лютого 1920 рр. з метою соціалістичної перебудови 

сільського господарства. 
 

Положення про радгоспи. Статути радгоспів. Накази директорів радгоспів.  

Протоколи виробничих і технічних нарад, засідань бюро економічного 

аналізу, балансових комісій. Виробничо-фінансові плани, п’ятирічні плани 

розвитку радгоспів. Плани заходів по виконанню постанов ЦК КПРС та ЦК 

Компартії України про розвиток сільського господарства, виробництво та за-
готівлю сільськогосподарської продукції. Звіти про фінансово-господарську 

діяльність радгоспів, підсумкові листування про капітальне будівництво, еле-
ктрифікацію та радіофікацію радгоспів, підготовку спеціалістів, підвищення 

кваліфікації працівників, покращання побутового обслуговування працівників 

радгоспів, участь радгоспів в обласній виставці досягнень народного госпо-

дарства. Списки учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат, колективні договори, документи профспі-
лкових комітетів радгоспів та документи про соціалістичне змагання 

 

Машинно-тракторне товариство “Серп і Молот” 

Машинно-тракторное товарищество “Серп и Молот” 

Ф. Р-1427, 4 од. зб., 1928–1929 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Діяльність товариства простежується за документами протягом 1928–1929 рр. 

 

Обіжники, розпорядження окрколгоспсекції про підготовку сільськогоспо-

дарського інвентаря до посівної та хлібозаготівельної кампаній, контрактацію 

зернових культур, своєчасне надання звітів; видаткові ордери; розписки на 
одержання грошей за виконання тимчасових робіт; заяви про надання кредиту 

на придбання пального; табелі обліку вироблених трудоднів членами машин-

но-тракторного товариства. 
 

Машинно-тракторні станції (МТС) 

Машинно-тракторные станции (МТС) 

54 фонди, 1289 од. зб., 1944–1958 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

А р б у з и н с ь к о г о  р а й о н у :  

Кавунівська ,  ф. Р-3719, 22 од. зб., 1944–1957 рр.  

Констянтинівська ,  ф. Р-4028, 22 од. зб., 1950–1958 рр.  

Баштанського  району:  

Баштанська ,  ф. Р-4125, 32 од. зб., 1944–1957 рр.  

Виноградівська ,  ф. Р-4115, 6 од. зб., 1953–1957 рр.  

Новоолександрівська ,  ф. Р-4121, 11 од. зб., 1951–1957 рр.  

Явкинська ,  ф. Р-4123, 30 од. зб., 1944–1958 рр.  
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Б е р е з н е г у в а т с ь к о г о  р а й о н у :  

Березнегуватська ,  ф. Р-5814, 30 од. зб., 1944–1957 рр.  

Висунська ,  ф. Р-5815, 36 од. зб., 1944–1958 рр.  

Калинівська ,  ф. Р-3359, 42 од. зб., 1951–1958 рр.  

Б р ат с ь к о г о  р а й о н у :  

Братська ,  ф. Р-4978, 24 од. зб., 1944–1958 рр.  

Людмилівська ,  ф. Р-4977, 23 од. зб., 1944–1958 рр.  

В а р в а р і в с ь к о г о  р а й о н у :   

Варварівська ,  ф. Р-5947, 14 од. зб., 1946–1956 рр.  

Ковалівська ,  ф. Р-5948, 18 од. зб., 1946–1957 рр.  

Криничанська ,  ф. Р-5949, 20 од. зб., 1950–1957 рр.  

В е л и к о в р а д і ї в с ь к о г о  р а й о н у :  

Великовраді ївська ,  ф. Р-4560, 19 од. зб., 1945–1958 рр.  

Біляївська ,  ф. Р-4562, 22 од. зб., 1944–1958 рр.  

Сирівська ,  ф. Р-4561, 22 од. зб., 1944–1958 рр.  

В е с е л и н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Веселинівська ,  ф. Р-4763, 16 од. зб., 1944–1958 рр.  

Ставківська ,  ф. Р-3585, 23 од. зб., 1944–1958 рр.  

Широколанівська ,  ф. Р-3586, 14 од. зб., 1947–1958 рр.  

Д о м а н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Акмечетська ,  ф. Р-3938, 26 од. зб., 1944–1958 рр.  

Доманівська ,  ф. Р-3939, 28 од. зб., 1944–1958 рр.  

Маринівська ,  ф. Р-3940, 68 од. зб., 1944–1958 рр.  

Є л а н е ц ь к о г о  р а й о н у :  

Возсіятська ,  ф. Р-4619, 35 од. зб., 1944–1957 рр.  

Єланецька ,  ф. Р-4612, 31 од. зб., 1944–1957 рр.  

Куйбишевська ,  ф. Р-4613, 18 од. зб., 1951–1957 рр.  

Жо вт н е в о г о  р а й о н у :  

Грейговська ,  ф. Р-5536, 35 од. зб., 1944–1958 рр.  

Октябрська ,  ф. Р-3298, 17 од. зб., 1944–1955 рр.  

К а з а н к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Казанківська ,  ф. Р-5507, 11 од. зб., 1944–1958 рр.  

К р и в о о з е р с ь к о г о  р а й о н у :  

Великомечетнянська ,  ф. Р-5046, 34 од. зб., 1944–1958 рр.  

Кривоозерська ,  ф. Р-5064, 29 од. зб., 1944–1958 рр.  

Курячелозівська ,  ф. Р-5047, 23 од. зб., 1944–1958 рр.  

Л и с о г і р с ь к о г о  р а й о н у :  

Бандурська ,  Ф. Р-4882, 26 од. зб., 1944–1958 рр.  

Новокраснівська ,  Ф. Р-3721, 15 од. зб., 1944–1958 рр.  

Мо ст і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Ім .  Куйбишева ,  ф. Р-3776, 33 од. зб., 1944–1958 рр.  

Колосівська ,  ф. Р-4059, 40 од. зб., 1944–1958 рр.  

Н о в о б у з ь к о г о  р а й о н у :  

Новобузька  №  1 ,  ф. Р-4789, 6 од. зб., 1948–1955 рр.  

Новобузька  №  2 ,  ф. Р-4790, 8 од. зб., 1950–1958 рр.  

Софіївська ,  ф. Р-4791, 14 од. зб., 1944–1957 рр.  

Н о в о о д е с ь к о г о  р а й о н у :  

Гур ’ ївська ,  ф. Р-4994, 14 од. зб., 1946–1957 рр.  

Малинівська ,  ф. Р-4993, 2 од. зб., 1955–1958 рр.  

Новоодеська ,  ф. Р-4992, 26 од. зб., 1944–1958 рр.  
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О ч а к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Кам ’янська ,  ф. Р-4493, 16 од. зб., 1949–1958 рр.  

Парутинська ,  ф. Р-4491, 21 од. зб., 1944–1958 рр.  

П е р в о м а й с ь к о г о  р а й о н у :  

Кам ’яномостівська ,  ф. Р-4880, 43 од. зб, 1944–1958 рр.  

Підгір ’ ївська ,  ф. Р-4879, 32 од. зб., 1944–1958 рр.  

м .  П е р в о м а й с ь к :  

Первомайська ,  ф. Р-4881, 36 од. зб., 1944–1957 рр.  

Привільнянського  району:  

Привільнянська ,  ф. Р-4124, 29 од. зб., 1944–1958 рр.  

Інгульська ,  ф. Р-4111, 38 од. зб., 1944–1958 рр.  

С н і г у р і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Баратівська ,  ф. Р-4590, 17 од. зб., 1944–1957 рр.  

Киселівська ,  ф. Р-4589, 21 од. зб., 1944–1956 рр.  

Снігурівська ,  ф. Р-4462, 26 од. зб., 1944–1957 рр.  

Тилігуло-Березанського  району:  

Анатолівська ,  ф. Р-3788, 8 од. зб., 1944–1958 рр.  

Ганнівська ,  ф. Р-3661, 17 од. зб., 1944–1956 рр.  

 

Утворені на підставі постанови Ради Праці і Оборони від 5 червня 1929 року “Про 

організацію машинно-тракторних станцій”. Були опорними пунктами соціалістичної 
перебудови сільського господарства. Відповідно до Постанови ЦК КП України та 
Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1958 р. реорганізовані в ремонтно-технічні стан-

ції (РТС). 

 

Накази обласного управління сільського господарства та обласного управ-

ління бавовництва. Протоколи виробничих нарад, загальних зборів робітників 

і службовців. Виробничо-фінансові плани і плани з праці, звіти МТС. Зведені 
агрономічні звіти по колгоспах МТС, агрозвіти МТС. Статистичні звіти про 

виконання планів з праці, наявність тракторів, автомашин, авторемонтних 

майстерень, роботу автотранспорту, собівартість вантажоперевезень, врожаї 
озимих та ярових культур, посівних площ. Листування про підготовку сільсь-

когосподарської техніки до польових робіт, покращання виробничо-

технічного обслуговування колгоспів, підвищення кваліфікації механізаторів. 

Штатні розписи, акти перевірок виробничо-фінансової діяльності МТС. Коле-
ктивні договори. Протоколи профспілкових зборів і засідань місцевих коміте-
тів МТС. Документи про соціалістичне змагання. Ліквідаційні баланси. 

 

Ремонтно-технічні станції (РТС) 

Ремонтно-технические станции (РТС) 

8 фондів, 175 од. зб., 1958–1961 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Баштанська ,  ф. Р-4925, 18 од. зб., 1958–1960 рр.  

Веселинівська ,  ф. Р-4764, 17 од. зб., 1958–1960 рр. 

Воскресенська ,  ф. Р-5537, 9 од. зб., 1958–1961 рр. 

Врадіївська ,  ф. Р-4567, 7 од. зб., 1958–1960 рр. 

Доманівська ,  ф. Р-3941, 26 од. зб., 1958–1961 рр.  

Кавунівська ,  ф. Р-3720, 43 од. зб., 1958–1961 рр. 
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Калинівська ,  ф. Р-3360, 26 од. зб., 1958–1961 рр. 

Парутинська ,  ф. Р-4634, 7 од. зб., 1958–1960 рр.  

Первомайська ,  ф. Р-4883, 14 од. зб., 1958–1960 рр.  

Снігурівська ,  ф. Р-4463, 8 од. зб., 1958–1960 рр.  

 

Утворювались відповідно до постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 

27 травня 1958 р. № 676, наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 4 

червня 1958 р. “Про реорганізацію МТС в РТС і організацію районних інспекцій по 

сільському господарству”. Займались виробничо-технічним обслуговуванням і мате-
ріально-технічним забезпеченням колгоспів і радгоспів району. Ліквідовані на підста-
ві постанов ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 257 від 28 лютого 1961 року та обкому 

КПУ і виконкому обласної Ради депутатів трудящих № 232 від 8 березня 1961 р.  

 

Виробничо-фінансові плани, плани з праці, звіти РТС. Статистичні звіти 

про наявність техніки, чисельність і склад спеціалістів. Протоколи зборів ро-

бітників і службовців, постійно діючих виробничих нарад, загальних профспі-
лкових зборів і засідань місцевих комітетів. Колективні договори, документи 

про соціалістичне змагання. Листування про ремонт сільськогосподарської 
техніки, підготовку кадрів механізаторів. Акти перевірки господарської діяль-

ності РТС. Штатні розписи. 

 

Селищні виробничо-зернові товариства 

Поселковые производственно-зерновые товарищества 

2 фонди, 5од.зб., 1930–1931 рр. Описи. Укр. мова. 

Веселокутське ,  ф. Р-551, 2 од. зб., 1930–1931 рр. 

Петрово -Солониське ,  ф. Р-550, 3 од. зб., 1930–1931 рр. 

 

Утворені у 1930 р. Припинили діяльність у 1931 р.  

 

Головні і касові книги, книги особових рахунків членів товариства, лікві-
даційний баланс Петрово-Солониського товариства. 

 

Державний племінний завод “Комсомолець”  

Государственный племенной завод “Комсомолец” 

Ф. Р-3211, 90 од. зб., 1946–1968 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновив діяльність у березні 1944 р. як державний племінний свинарський радгосп 

№ 809, з 1958 р. – державний племінний завод № 809, з 1962 р. – державний племін-

ний завод “Комсомолець”. Підпорядковувався Головному управлінню племрадгос-
пів Міністерства тваринництва СРСР, з 1950 р. – Міністерства сільського господарс-
тва СРСР, з 1958 р. – Республіканському тресту племзаводів Міністерства сільсько-

го господарства УРСР, з 1965 р. – Головному управлінню тваринництва Міністерст-
ва сільського господарства СРСР. 

Займався вирощуванням племінного молодняка свиней. 

  

Накази директора радгоспу. Протоколи виробничих нарад. Виробничо-

фінансові плани, звіти про роботу заводу; штатні розписи, кошториси видат-
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ків. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Документи про роботу 

робочкому. Колективні договори.  

 

Державний племінний завод ім. Щорса  

Государственный племенной завод им. Щорса 

Ф. Р-4626, 153 од. зб., 1944–1983 рр. Описи. Рос. мова. 

Державний племзавод ім. Щорса, с. Софіївка Новобузького району, відновив свою 

діяльність у березні 1944 року після звільнення території району від нацистської 
окупації. Підпорядковувався Українському республіканському тресту племзаводів, з 
липня 1965 р. – Міністерству сільського господарства СРСР. 

Основний напрям господарства – племінне свинарство. 

 

Накази директора племінного заводу. Виробничо-фінансові плани, плани 

ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів. Звіти з фінансово-

господарської діяльності, ветеринарні звіти, підсумкові виробничо-економічні 
показники діяльності держплемзаводу. Племінні книги худоби. Земельні шну-

рові книги, документи по внутрішньогосподарському землеустрою. Штатні 
розписи і кошториси видатків. Документи про роботу профкому. 

БАВОВНИЦТВО  

Миколаївське обласне управління бавовництва 

Николаевское областное управление хлопководства 

Ф. Р-2025, 431 од. зб., 1950–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене у червні 1950 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 

1950 р. Перебувало у віданні Міністерства бавовництва УРСР і займалось організа-
цією вирощування бавовника в 11 бавовносіючих районах Миколаївської області. 
Керувало роботою районних відділів бавовництва і 28 машинно-тракторними станція-

ми. Ліквідоване відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. 

Перше надходження документів – 1953 р., останнє – 1962 р. 

 

Циркуляри, інструкції Міністерства бавовництва УРСР. Накази по облас-
ному управлінню бавовництва. Стенограми обласних і районних нарад з пи-

тань вирощування бавовника (1950–1953). Виробничо-фінансові плани і звіти 

МТС (1950–1953), звіти районних відділів бавовництва, елітно-насіннєвих го-

сподарств, зведені агротехнічні звіти. Доповіді і доповідні записки з питань 

вирощування і збирання врожаю бавовника. Листування про розвиток насін-

ництва, сівозміни, апробацію бавовника, механізацію робіт, застосування доб-

рив і боротьбу з шкідниками сільського господарства, хворобами бавовника. 
Звіти, відомості і листування про пропаганду агротехнічних знань і впрова-
дження передового досвіду вирощування бавовнику, підготовку спеціалістів 

бавовництва, про участь у сільськогосподарських виставках. Відомості про 

нагородження передовиків бавовництва (1951–1953). 
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Районні відділи бавовництва 

Районные отделы хлопководства 

7 фондів, 95 од. зб., 1950–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Березнегуватський ,  ф. Р-5576, 28 од. зб., 1950–1953 рр.  

Варварівський ,  ф. Р-3013, 16 од. зб., 1950–1953 рр.  

Жовтневий ,  ф. Р-5449, 9 од. зб., 1950–1953 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4476, 6 од. зб., 1950–1953 рр.  

Очаківський ,  ф. Р-3432, 11 од. зб., 1950–1952 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-4109, 10 од. зб., 1950–1953 рр. 

Тилігуло -Березанський ,  ф. Р-5238, 15 од. зб., 1950–1953 рр. 

 

Утворені у червні 1950 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 

1950 р. Підпорядковувалися Миколаївському обласному управлінню бавовництва. 
Ліквідовані відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. 

Здійснювали керівництво і контроль за роботою колгоспів і радгоспів, які спеціалі-
зувались на вирощуванні бавовника.  
 

Річні плани сівби, збирання та здачі бавовни державі. Плани агротехнічних 

заходів по підвищенню врожайності бавовни. Протоколи виробничих нарад. 

Відомості про доходність колгоспів від вирощування бавовни. Агрономічні та 
агротехнічні звіти про сівбу та збирання врожаю, довідки про виконання захо-

дів щодо підвищення врожайності бавовника. Штатні розписи.  

РОСЛИННИЦТВО  

Інспектура Державної комісії України по випробуванню  

та охороні сортів рослин по Миколаївській області 
Инспектура Государственной комиссии по испытанию  

и охране сортов растений по Николаевской области 

Ф. Р-2860, 1645 од. зб., 1938–1940, 1944–2000 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

Інспектор державної комісії по сортовипробуванню зернових культур почав свою 

діяльність 17 липня 1937 р. на підставі постанови Ради Народних комісарів СРСР 

від 29 червня 1937 р. Підпорядковувався Народному комісаріату землеробства 
СРСР. Припиняв діяльність з серпня 1941 р. в зв’язку з нацистською окупацією об-

ласті. Поновив діяльність у квітні 1944 р. З 1947 р. знаходився у підпорядкуванні 
Міністерства сільського господарства. В 1949 р. перейменований в Інспектора держ-

комісії по сортовипробуванню зернових, масляничних культур та трав. В 1953 р., в 

зв’язку з ліквідацією держкомісії по сортовипробуванню овочевих та бахчевих куль-

тур, на підставі наказу Міністерства сільського господарства СРСР від 16.06.1953 р., 

реорганізований в Інспектора держкомісії по сортовипробуванню сільськогосподар-

ських культур по Миколаївській області. З 1985 р. підпорядковується Держагропро-

му СРСР, з листопада 1989 р. – Державній комісії по сортовипробуванню сільсько-

господарських культур при Держагропромі УРСР. В 1992 р. реорганізований в Ін-

спектуру Державної комісії України по випробуванню та охороні сортів рослин по 

Миколаївській області (наказ від 05.08.1992 р. № 91). Організує проведення держав-

ного випробування сортів рослин у регіоні, контролює збереження характерних 
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ознак та властивостей сортів рослин, які занесені до держреєстру сортів рослин 

України, розробляє та доводить до об’єктів насінництва області рекомендації щодо 

сортового розміщення сільгоспкультур, забезпечує виробництво елітного насіння і 
насіння першої репродукції для цілей сортовипробування та товаровиробників. 

Перше надходження документів – липень 1966 р., останнє – грудень 2007 р. Очіку-

ється надходження документів. 

 

Накази і постанови Державної комісії по сортовипробуванню сільгоспку-

льтур, річні плани роботи і звіти про виробничу діяльність, звіти за підсумка-
ми спроб, метеорологічні і фінансові звіти. Пропозиція і обґрунтування щодо 

районування сортів сільгоспкультур, штатні розписи. Наукові звіти про ре-
зультати сортовипробувань сільськогосподарських культур (1944–2000 рр.)  

 

Прикордонна державна інспекція з карантину рослин  

у Миколаївській області 
Пограничная государственная инспекция по карантину растений  

в Николаевской области 

Ф. Р-2903, 667 од. зб., 1947–1993 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена відповідно до наказу Міністерства сільського господарства СРСР від 

1 серпня 1947 р. № 629 як державна інспекція з карантину сільськогосподарських 

рослин у Миколаївській області, з 1962 р. – Державна інспекція з карантину рослин 

у Миколаївській області. Підпорядковувалась Українській республіканській держав-

ній інспекції з карантину рослин “Укрдержкарантин” Міністерства сільського госпо-

дарства УРСР, з грудня 1985 р. – Держагропрому УРСР, з жовтня 1991 р. – Мініс-
терству сільського господарства УРСР, з 1992 р. – Міністерству сільського госпо-

дарства і продовольства УРСР. Згідно з наказом “Укрдержкарантину” від 31 грудня 

1991 р. № 70 Держінспекція з карантину рослин у Миколаївській області стала нази-

ватися прикордонною державною інспекцію з карантину рослин у Миколаївській 

області. 
Здійснювала державну систему карантинних заходів щодо охорони території області 
від проникнення і розповсюдження бур’янів, шкідників та хвороб сільськогосподар-

ських рослин. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, начальника державної 
інспекції. Рішення виконкому Миколаївської обласної Ради народних депута-
тів. Протоколи засідань виробничих нарад. Плани робіт інспекції. Акти експе-
ртизи зразків сільськогосподарських культур, рослинних матеріалів, на яких 

виявлені карантинні об’єкти. Акти експертизи, карантинні сертифікати, акти 

перевірки виконання господарствами карантинних правил. Акти огляду суден 

та вантажу, що вивозився із-за кордону. Дозволи на ввезення із-за кордону 

підконтрольних карантину вантажів та журнали реєстрації огляду цих ванта-
жів та транспортних засобів (1947–1979). Штатні розписи.  
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Миколаївська обласна державна насіннєва інспекція 

Николаевская областная государственная семенная инспекция 

Ф. Р-4365, 780 од. зб., 1961–2003 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена у квітні 1961 р. як обласна контрольно-насіннєва лабораторія Миколаївсь-

кого обласного управління сільського господарства. Згідно з постановою Ради Міні-
стрів УРСР від 1 грудня 1965 р. і рішення Миколаївського облвиконкому від 17 гру-

дня 1965 р. перетворена в Миколаївську обласну державну насіннєву інспекцію. 

Підпорядковувалась Республіканській державній насіннєвій інспекції Міністерства 

сільського господарства і обласному управлінню сільського господарства. Керувала 
роботою районних державних насіннєвих інспекцій, здійснювала контроль за додер-

жанням державних стандартів за вирощуванням, якістю, зберіганням і підготовкою 

до посіву насіння сільськогосподарських культур. Проводила арбітражні, контроль-
но-перевірочні аналізи зразків насіння. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Республіканської дер-

жавної насіннєвої інспекції, Миколаївського обласного управління сільського 

господарства. Положення про контрольно-насіннєві лабораторії. Протоколи 

виробничих нарад. Плани роботи обласної і районних інспекцій. Звіти про 

якість фактично висіяного насіння озимих і ярових культур; виробничо фінан-

сові звіти обласної і районних контрольно-насіннєвих лабораторій (1961–

1965), держінспекцій (1966–1980). Акти перевірок роботи контрольно-на-
сіннєвих лабораторій по організації насіннєвого контролю. Журнали реєстра-
ції результатів аналізу зразків насіння та акти експертизи їх на схожість. Екс-
периментальні дані по визначенню схожості насіння цукрового буряка, куку-

рудзи, гороху. Доповідні записки, довідки, листування з республіканською 

державною насіннєвою інспекцією, обласним управлінням сільського госпо-

дарства з питань проведення апробації сортових посівів сільськогосподарсь-

ких культур, контролю якості насіння; заходах по підвищенню врожайності 
зернових культур, зберігання насіння в колгоспах і радгоспах області, підгото-

вки кадрів. Штатні розписи і кошториси видатків. Документи про соціалістич-

не змагання між колективами Миколаївської, Херсонської, Кримської облдер-

жнасінінспекцій та відомості про проведення конкурсів на кращий колектив 

райдержінспекцій.  

 

Миколаївська обласна станція захисту рослин 

Николаевская областная станция защиты растений 

Ф. Р-4364, 499 од. зб., 1961–1999 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена згідно з наказом Миколаївського обласного управління сільського госпо-

дарства від 17 квітня 1961 р., якому і була підпорядкована. З листопада 1961 р. зна-
ходилася у підпорядкуванні Миколаївського облуправління виробництва і заготі-
вель сільськогосподарської продукції, з травня 1965 р. – обласного управління сіль-

ського господарства. 
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Здійснювала організаційне та методичне керівництво і контроль за роботою у таких 

напрямках: боротьба зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських культур, хі-
мічна боротьба з бур’янами на території області. 
Перше надходження документів – 1975 р., останнє – 1991 р. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства вироб-

ництва і заготівель сільськогосподарської продукції, накази начальників облу-

правління сільського господарства та обласної станції захисту рослин (1974–

1980). Положення про обласну станцію захисту рослин. Протоколи виробни-

чих нарад і агрономічних семінарів. Плани робіт станції, плани та розрахунки 

хімборотьби зі шкідниками і хворобами багаторічних насаджень. Звіти про 

роботу станції, агрономів–ентомологів щодо боротьби зі шкідниками і хворо-

бами сільськогосподарських культур в районах області (1961–1967). Фінансо-

вий звіт та кошториси витрат на заходи по боротьбі зі шкідниками сільського-

сподарських культур. Інформації про проведення заходів по боротьбі з білим 

американським метеликом, клопом-черепашкою та колорадським жуком. 

 

Миколаївська міжрайонна контора по боротьбі  
зі шкідниками сільського господарства 

Николаевская межрайонная контора по борьбе  
с вредителями сельского хозяйства 

Ф. Р-588, 29 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1927–1934 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1935 р. 

 

Циркуляри, розпорядження, інструкції народного комісаріату хліборобст-
ва УРСР, Всеукраїнської контори по боротьбі зі шкідниками сільського госпо-

дарства. Накази по Миколаївській міжрайонній конторі по боротьбі зі шкідни-

ками сільського господарства. Доповіді, акти обстеження діяльності і прото-

коли засідань Миколаївської міжрайонної контори по боротьбі зі шкідниками 

сільського господарства. Листування з радгоспами, МТС Миколаївщини по бо-

ротьбі зі шкідниками сільського господарства. Документи з особового складу. 

 

Міжрайонні державні інспекції з визначення  

врожайності сільськогосподарських культур 

Межрайонные государственные инспекции  

по определению урожайности сельскохозяйственных культур  

4 фонди, 684 од. зб., 1947–1954 рр. Описи. Рос., укр. мови.  

Вознесенська, ф.Р-2052, 273 од. зб., 1947–1954 рр.  

Миколаївська, ф. Р-2049, 160 од. зб., 1947–1954 рр.  

Новобузька, ф. Р-2051, 30 од. зб., 1947–1954 рр.  

Первомайська, ф. Р-2054, 221 од. зб., 1947–1954 рр.  
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Утворені згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 11 березня 1947 р. Підпоряд-

ковувалися Головній державній інспекції по визначенню врожайності при Раді Міні-
стрів СРСР, з 15 грудня 1953 р. – Міністерству сільського господарства СРСР. 

Займалися визначенням урожайності сільськогосподарських культур. У липні 
1954 р. ліквідовані. 
 

Постанови Ради Міністрів СРСР. Накази, розпорядження, інструкції, дире-
ктиви Головної держінспекції та накази міжрайонних держінспекторів. Плани 

роботи і звіти про їх виконання, звіти районних відділів сільського господарс-
тва, МТС, радгоспів про врожайність сільгоспкультур. Таблиці по визначенню 

врожайності в районах. Документи (звіти, доповідні записки, листування) про 

перевірку стану озимих посівів у колгоспах районів. Агрометеорологічні зве-
дення прогнозу погоди, листування з головною держінспекцією. Штатні роз-
писи. Особові справи працівників. 

 

Миколаївська обласна міжколгоспна спеціалізована  

насіннєва станція по багаторічних травах  

Николаевская областная межколхозная специализированная  

семеноводческая станция по многолетним травам 

Ф. Р-6123, 35 од. зб., 1975–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 

01.11.1974 р. № 510 та постанови президії обласної ради колгоспів від 07.05.1975 р. 

№ 10. Підпорядковувалась обласному управлінню сільського господарства. Припи-

нила діяльність у березні 1981 р. через втрату господарської самостійності. Стала 
виробничим підрозділом обласного виробничого сортонасінницького об’єднання. 

Займалась забезпеченням колгоспів, радгоспів та інших господарств області насін-

ням багаторічних трав. Здійснювала сортооновлення, сортозміни посівів, поставляла 
насіння до загальносоюзного та республіканського фондів. 

 

Положення про станцію, накази начальника з основної діяльності та особо-

вого складу, виробничо-фінансові плани, агрономічні звіти, звіти з фінансово-

господарської діяльності, штатні розписи. 

 

Лисогірська районна державна інспекція насіннєвого контролю  

і карантину сільськогосподарських рослин 

Лысогорская районная государственная инспекция семенного  

контроля и карантина сельскохозяйственных растений 

Ф. Р-5323, 6 од. зб., 1944, 1947 рр. Опис. Рос. мова. 

Розпочала роботу у 1944 р. Діяльність установи простежується за документами  

протягом 1944 та 1947 років. Здійснювала контроль за перевіркою якості і відбір 

насіння. 

 

План роботи райдержінспекції. Фінансовий та статистичні звіти. Штатний 

розпис, кошторис витрат. 
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ТВАРИННИЦТВО  

Миколаївський обласний відділ тваринництва 

Николаевский областной отдел животноводства 

Ф. Р-2797, 26 од. зб., 1946–1947 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений в 1946 році на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 

1946 року. Перебував у віданні Міністерства тваринництва УРСР. Керував роботою 

районних відділів тваринництва. Припинив діяльність відповідно до постанови Ради 

Міністрів СРСР від 4 лютого 1947 року з передачею функцій створеному Микола-
ївському обласному управлінню сільського господарства. 
 

Річні плани і звіти про розвиток тваринництва в області (1946), місячні зві-
ти про захворювання худоби (1946). Річні плани і звіти районних відділів тва-
ринництва (1946–1947). Річні звіти племінних розплідників великої рогатої 
худоби (1946). Стенограми обласних нарад завідуючих райвідділами тварин-

ництва і зооветеринарних працівників (1946). Акти обслідування колгоспів 

(1946). Листування про організацію товарних і племінних конеферм у колгос-
пах, про контрактацію молодняка худоби, купівлю і її розподіл. 

 

Миколаївська обласна ветеринарна лабораторія 

Николаевская областная ветеринарная лаборатория 

Ф. Р-5544, 136 од. зб., 1944–1989 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1923 р. як ветеринарно-бактеріологічна лабораторія. У 1937 р. перетво-

рена на обласну ветеринарно-бактеріологічну лабораторію. Припиняла діяльність з 
1941 р. по березень 1944 в зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області. У 

січні 1964 р. перейменована в Миколаївську обласну ветеринарну лабораторію. Під-

порядковувалась Головному управлінню ветеринарії Міністерства сільського госпо-

дарства УРСР і обласному управлінню сільського господарства. 
Проводила ветеринарно-санітарну, організаційно-діагностичну роботу, здійснювала 
лабораторні дослідження, надавала практичну і консультативну допомогу колгоспам 

і радгоспам області з питань профілактики та лікування тварин, птахів і комах. 

 

Плани, звіти про роботу обласної і районних ветеринарно-бактеріоло-

гічних лабораторій, фінансові звіти. Листування з районними ветлабораторія-

ми з питань проведення протиепізоотичних, вірусологічних, бактеріологічних 

заходів, санітарно-ветеринарних питань. Штатні розписи та кошториси видат-
ків.  
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Районні відділи тваринництва 

Районные отделы животноводства 

5 фондів, 27 од. зб., 1946–1947 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Березнегуватський ,  ф. Р-5575, 16 од. зб., 1946–1947 рр. 

Варварівський ,  ф. Р-3014, 2 од. зб., 1946–1947 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5476, 2 од. зб., 1946 р. 

Мостівський ,  ф. Р-5077, 4 од. зб., 1944–1947 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4658, 3 од. зб., 1946–1947 рр. 

 

Утворені в 1946 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1946 р. 

Підпорядковувались Миколаївському обласному відділу тваринництва. Припинили 

свою діяльність відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 лютого1947 р.  

Керували роботою колгоспів по збільшенню чисельності поголів’я худоби, розвитку 

свинарництва, вівчарства і племінною роботою.  

 

Плани розвитку тваринництва та звіти про їх виконання, основні показни-

ки господарської діяльності колгоспів, відомості і звіти про племінну роботу, 

про обстеження худоби, бонітувальні відомості. Плани підготовки спеціаліс-
тів по тваринництву для колгоспів районів, списки передовиків тваринників. 

Штатні розписи. 

 

Миколаївська обласна державна станція з племінної роботи і штучному 

заплідненню сільськогосподарських тварин (облдержплемстанція) 

Николаевская государственная станция по племенной работе  
и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных  

(облгосплемстанция)  

Ф. Р-4181, 390 од. зб., 1961–1980 рр. Описи. Рос. мови. 

Утворена у 1961 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 

13 квітня 1961 р. на базі Вознесенської держплемстанції і іменувалась Вознесенсь-

кою облдержплемстанцією. У 1962 р. згідно з наказом Миколаївського обласного 

управління виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів від 30 серпня 

1962 р. облдержплемстанція була передислокована до Шевченківської держплемста-
нції Жовтневого району з перетворенням її в Миколаївську облдержплемстанцію. 

Підпорядковувалась Миколаївському обласному управлінню сільського господарст-
ва, з 1962 р. – обласному управлінню виробництва і заготівлі сільськогосподарських 

продуктів, з 1965 р. – Міністерству сільського господарства УРСР. 

Ліквідована у 1981 р. відповідно до рішення Миколаївського облвиконкому від 

2 березня 1981 р. та наказу Миколаївського обласного управління сільського госпо-

дарства від 10 березня 1981 р. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 2006 р. 

  

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Миколаївського обла-
сного управління сільського господарства, директора облдержплемстанції; 
рішення і розпорядження облвиконкому. Виробничо-фінансові плани, плани 

штучного запліднення сільськогосподарських тварин, виробничо-зоотехнічні і 
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фінансові звіти. Статистичні відомості, інформації, довідки про стан племінно-

го тваринництва, хід штучного запліднення сільськогосподарських тварин. Зве-
дені відомості результатів бонітування племінної худоби. Листування з Управ-

лінням держплемстанцій Міністерства сільського господарства УРСР з питань 

обліку племінних тварин, ветеринарно-санітарного стану племінних, станцій і 
ферм, зоотехнічних заходів на тваринницьких фермах, бонітування великої ро-

гатої худоби. Штатні розписи, кошториси видатків. Документи профкому. 

  

Баштанська державна станція по племінної роботі і штучному  

заплідненню сільськогосподарських тварин 

Баштанская государственная станция по племенной роботе  
и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

Ф. Р-3806, 182 од. зб., 1945–1948 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відновила свою роботу в 1944 р. як Миколаївська державна заводська конюшня. У 

вересні 1958 р. перейменована в Миколаївську станцію по племінній роботі і штуч-

ному заплідненню сільськогосподарських тварин. До неї в 1959 р. приєднаний При-

вільнянський держплемрозсадник у зв’язку з ліквідацією Привільнянського району. 

Згідно з наказом Міністерства виробництва і заготівель сільгосппродуктів від 10 серп-

ня 1962 р. перейменована в Баштанську державну станцію по племінній роботі і 
штучному заплідненню сільськогосподарських тварин. Підпорядковувалась Мико-

лаївському облуправлінню сільського господарства. Відповідно до наказу облуправ-

ління сільського господарства від 28 листопада 1978 р. № 291 припинила свою ді-
яльність. Займалась вирощуванням племінної худоби, штучним заплідненням її сі-
м’ям породної племінної худоби та реалізацією молодняка серед колгоспів області. 
 

Накази, розпорядження, директивні вказівки Наркому землеробства СРСР, 

УРСР, Міністерства тваринництва УРСР, Міністерства сільського господарст-
ва УРСР, Головного управління коневодства, облуправління сільського госпо-

дарства. Положення про держконюшню (1950). Протоколи загальних зборів 

робітників і службовців та наради спеціалістів (1961–1962). Виробничо-

фінансові плани, план фінансування і формування основного стада (1954), 

плани з племінної роботи та штучного запліднення худоби. Звіти про роботу 

держконюшні та держплемстанції, виробничо-зоотехнічні звіти. Листування 

про стан племінної роботи, про перевірку роботи пунктів штучного запліднен-

ня тварин, розподіл племінного молодняка між господарствами. Штатні роз-
писи та документи профспілкового комітету. 

 

Первомайська державна станція з племінної роботи і штучного  

запліднення сільськогосподарських тварин 

Первомайская государственная станция по племенной работе  
и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

Ф. Р-5614, 48 од. зб., 1961–1970 рр. Опис. Рос. мова 

Утворена на підставі наказу Миколаївського обласного управління сільського госпо-

дарства від 6 червня 1961 р. Діяльність держплемстанції розповсюджувалась на Пер-
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вомайський, Врадіївський та Кривоозерський райони. Займалась покращенням про-

дуктивності тварин шляхом проведення племінної роботи та широкого впроваджен-

ня штучного запліднення сільськогосподарських тварин у зоні племстанції. 
 

Річні виробничо-фінансові плани і звіти про фінансово-господарську ді-
яльність, виробничо-зоотехнічні, агрономічні звіти, статистичні звіти. Інфор-

мації і довідки про результати штучного запліднення тварин. Племінні свідоц-

тва тварин. Документи про роботу профкому та про результати соціалістично-

го змагання.  

 

Баштанське міжгосподарське підприємство  

з тваринництва (колгосптваринпром) 

Баштанское межхозяйственное предприятие  
по животноводству (колхозживпром) 

Ф. Р-5776, 61 од. зб., 1975–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене як Баштанське виробниче об’єднання з тваринництва згідно з постановою 

Баштанської районної ради колгоспів від 15 лютого 1975 р. та рішенням райвикон-

кому від 3 березня 1975 р. № 63. У відповідності до наказу виробничого об’єднання 

“Про перейменування об’єднання” останнє перейменоване в Баштанське міжгоспо-

дарське підприємство з тваринництва. Займалося виробництвом продукції тваринни-

цтва, птахівництва та кормів на промисловій основі. 
 

Положення про виробниче об’єднання з тваринництва. Розпорядження і 
накази голови об’єднання, директора підприємства. Протоколи нарад голов-

них спеціалістів і начальників цехів, бюро економічного аналізу, виписки з 
протоколів засідань районної ради радгоспів та звітно-виборних зборів колго-

спників. Виробничо-фінансові плани та їх основні показники. П’ятирічний 

план розвитку сільського господарства на 1976–1980 рр. Аналізи виробничо-

господарської діяльності та звіти виробничого об’єднання, колгосптваринпро-

му. Звіти про роботу з кадрами. Документи місцевого комітету. 

 

Веселинівське міжколгоспне об’єднання  

з виробництва продуктів тваринництва 

Веселиновское межколхозное объединение по производству  
продуктов животноводства 

Ф. Р-5966, 19 од. зб., 1976–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Веселинівське міжколгоспне об’єднання з виробництва продуктів тваринництва бу-

ло створене колгоспами району шляхом добровільного їх об’єднання на пайовій ос-
нові грошово-матеріальних коштів та трудових ресурсів. Розпочало свою діяльність 

у 1976 р. Об’єднання було кооперативним підприємством, до нього увійшли тварин-

ницькі комплекси колгоспів ім. Шевченка, ім. Ворошилова, ім. Леніна, “Червона 
Україна”, Веселинівська міжколгоспна станція племінного птахівництва. Вищим 

органом управління об’єднання були збори уповноважених представників госпо-

дарств-учасників. Ліквідоване на підставі рішення виконавчого комітету Веселинів-
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ської районної Ради народних депутатів від 20 грудня 1979 р. № 410. Веселинівське 

міжколгоспне об’єднання з виробництва продуктів тваринництва займалось вироб-

ництвом продуктів тваринництва з метою інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва та переведення тваринництва на промислову основу. 

Документи надійшли на зберігання у 2000 р. 

 

Статут міжколгоспного об’єднання з виробництва продуктів тваринницт-
ва. Виробничо-фінансові плани, бухгалтерські звіти з господарсько-фінан-

сової діяльності об’єднання, статистичні звіти про стан тваринництва та виро-

бництва продуктів тваринництва. Штатні розписи об’єднання. 

Л ІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО  

Управління у справах мисливських господарств при виконавчому  

комітеті Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

Управление по делам охотничьих хозяйств при исполнительном  

комитете Николаевского областного Совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-4761, 21 од. зб., 1946–1952 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління по справах мисливських господарств при виконкомі Миколаївської об-

ласної Ради депутатів трудящих було організовано на підставі постанови Миколаїв-

ського облвиконкому від 30 квітня 1946 р. № 5241. Знаходилось у віданні Головного 

управління по справах мисливських господарств при Раді Міністрів УРСР. 

Управління контролювало і направляло діяльність усіх мисливських господарств на 
території області. 
У грудні 1952 р. управління припинило свою діяльність. 

Документи надійшли на зберігання у 1976 р. 

 

Накази начальника управління з адміністративно-господарських питань, 

річні фінансові звіти управління, кошториси видатків, штатні розписи. 

 

Миколаївське обласне відділення тресту “Укрплодолісорозсадник” 

Николаевское областное отделение треста “Укрплодолесопитомник” 

Ф. Р-2815, 10 од. зб., 1956–1959 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 4 жовтня 

1957 р. Ліквідоване у 1959 р. Займалося вирощуванням і реалізацією насіння та по-

садкового матеріалу лісових та плодово-ягідних культур. 

 

Виробничо-фінансові плани господарств (1956–1958). П’ятирічні плани 

розвитку Інгульського, Новоодеського, Первомайського, Підгур’ївського та 
Явкінського держлісорозсадників. Звіти з фінансово-господарської діяльності 
держлісорозсадників, господарств та ліквідаційний баланс обласного відді-
лення. Штатний розпис, кошториси витрат господарств і обласного відділення 

(1957).  
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Миколаївське обласне виробниче лісогосподарське  
об’єднання “Миколаївліс” 

Николаевское областное производственное лесохозяйственное  
объединение “Николаевлес” 

Ф. Р-5565, 846 од. зб., 1966–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочало свою роботу згідно з наказом Головного управління лісового господарст-
ва і лісозаготівель від 1 квітня 1966 р. № 84 як Миколаївське обласне управління 

лісового господарства і лісозаготівель. На підставі наказу Міністерства лісового гос-
подарства УРСР від 24 липня 1988 р. № 147 управління реорганізоване в  Миколаїв-

ське обласне виробниче лісогосподарське об’єднання “Миколаївліс”. Підпорядкову-

валося Міністерству лісового господарства УРСР. Здійснювало керівництво і конт-
роль за діяльністю районних лісогоспзагів і гідролісомеліоративних станцій, керува-
ло мисливським господарством області, розвивало лісонасіннєву справу і лісові роз-
садники, забезпечувало заготівлю насіння деревно-кущових порід, контролювало 

якість лісо відбудовних робіт в області. 
Перше надходження документів – 1981 р., останнє – 1996 р. 

 

Накази Міністерства лісового господарства УРСР, начальника управління. 

Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань колегії, комісій обласного 

контролю з охорони праці і техніки безпеки. Річні виробничо-фінансові пла-
ни, техпромфінплани, плани робіт управління, по лісовому господарству, ви-

робничі плани мисливського господарства і звіти про його виконання. Звіти 

про фінансово-господарську діяльність управління і підвідомчих лісомеліора-
тивних станцій, лісорозсадників. Звіти про технічне приймання розсадників, 

плантацій і лісових культур. Звіти по кадрах. Статистичні звіти. Документи 

про капітальне будівництво (плани капітального будівництва, план фінансу-

вання, титульні списки, звіти). 

 

Лісові господарства Миколаївщини 

Лесные хозяйства Николаевщины 

3 фонди, 86 од. зб., 1949–1964 рр. Описи. Рос. мова.  

Б е р е з н е г у в а т с ь к о г о  р а й о н у :  

Міжрадгоспний  лісорозсадник  “Реконструкція”,  с. Лепетиха, ф Р-3472, 14 од. 

зб., 1949–1954 рр. 

Д о м а н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Міжрадгоспний  розсадник  “Шляховий”,  с. Маринівка, ф. Р-4737, 19 од. зб., 1949–

1954 рр. 

С н і г у р і в с ь к о г о  р а й о н у :  

Інгулецький  держлісорозсадник ,  м. Снігурівка, ф. Р-4210, 53 од. зб., 1950–1964 рр. 

 

Діяльність міжрадгоспних лісорозсадників “Реконструкція” і “Шляховий” простежу-

ється за документами з 1944 р. Ліквідовані у 1954 р. Інгулецький лісорозсадник ство-

рений у 1949 р.  

Займались вирощуванням молодих саджанців дерев різних порід та реалізацією їх 

для забезпечення полезахисного лісорозведення. 

  

Виробничо-фінансові плани, звіти про фінансово-господарську діяльність, 

статистичні звіти, штатні розписи, кошториси витрат. 
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МЕЛІОРАЦІЯ  ТА  ВОДНЕ  ГОСПОДАРСТВО  

Миколаївське обласне виробниче управління меліорації  
і водного господарства  

Николаевское областное производственное управление  
мелиорации и водного хозяйства  

Ф. Р-2884, 435 од. зб., 1954–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1954 р. № 605 і рішенням 

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 27 жовтня 1954 р. 

№ 1460 створене Миколаївське обласне управління водного господарства. Підпо-

рядковувалося Головному управлінню водного господарства при Раді Міністрів 

УРСР, з 1961 р. – Державному комітету Ради Міністрів УРСР по водному господар-

ству.  

В 1964 р. реорганізоване в Миколаївське обласне управління зрошувального земле-
робства і водного господарства УРСР (облземводгосп) Державного виробничого 

комітету зрошувального землеробства і водного господарства УРСР. В 1966 р. реор-

ганізоване в управління меліорації і водного господарства УРСР. У відповідності до 

постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1977 р. № 469 і наказу Міністерства 
меліорації і водного господарства УРСР від 20 грудня 1977 р. № 596 створене Мико-

лаївське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства Міністер-

ства меліорації і водного господарства УРСР. 

Займалося технічним керівництвом, водогосподарським будівництвом нових і реко-

нструкцією діючих зрошувальних і осушувальних систем, ставків і водоймищ, рибо-

розсадників і артезіанських скважин. 

Перше надходження документів – 1969 р., останнє – 1996 р.  

 

Накази Головного управління, Державного Комітету, Міністерства меліо-

рації і водного господарства УРСР, начальника управління. Протоколи засі-
дань технічної ради. Плани капітального будівництва водогосподарських спо-

руд, капітальних систем за рахунок коштів господарства. Звіти про водогоспо-

дарське будівництво, експлуатацію зрошувальної системи, використання зро-

шувальних земель у колгоспах і радгоспах області, фінансово-господарську 

діяльність, про виконання плану капітального будівництва водогосподарських 

споруд, про комплексне використання водних ресурсів. Документи про будів-

ництво (1960 р.), експлуатацію Інгулецької зрошувальної системи, Софіївсь-

кого водосховища на р. Інгул (1963–1965 рр.). 

Штатні розписи. Документи профспілкового комітету. 

 

Управління експлуатації Інгулецької  
обводнювально-зрошувальної системи  

Управление эксплуатации Ингулецкой  

обводнительно-оросительной системы 

Ф. Р-5680, 126 од. зб., 1958–1966 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 31 липня 1956 р. № 904. Під-

порядковувалось Міністерству меліорації і водного господарства УРСР. Створюва-
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лось для організації та експлуатації Інгулецької обводнювально-зрошувальної сис-

теми. 

 

Положення про організацію Інгулецької обводнювально-зрошувальної си-

стеми (1959) та оплату праці (1963). Накази начальника з основної діяльності. 
Плани роботи, ремонту головної насосної станції, каналів та гідробудов. Фі-
нансові та технічні звіти. Статистичні звіти. Штатні розписи і кошториси ви-

трат. Листування про приймання в експлуатацію зрошувальної системи, вико-

ристання зрошувальних земель; експлуатацію, реконструкцію каналів, очи-

щення зрошувальної системи, та заходи по роботі з заболоченням і засоленіс-
тю магістрального каналу. Документи місцевого комітету. 

 

Дирекція споруджуваних меліоративних систем Миколаївської області 
Дирекция строящихся мелиоративных систем в Николаевской области 

Ф. Р-5708, 29 од. зб., 1972–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Дирекція споруджуваних систем Миколаївської області була створена на підставі 
наказу Міністерства меліорації та водного господарства УРСР від 31 грудня 1971 р. 

№ 612, розпочала свою діяльність з квітня 1972 р., знаходилась у безпосередньому 

підпорядкуванні Міністерства меліорації та водного господарства УРСР. Діяльність 

організації простежується за 1972–1974 рр. Дирекція споруджуваних меліоративних 

систем Миколаївської області була замовником по будівництву та розпорядником 

грошових коштів, передбачених на фінансування капітальних вкладень, а також всіх 

матеріальних цінностей, урахованих на балансі капітального будівництва. 
Документи надійшли на зберігання у 1984 р. 

 

Положення про Дирекцію споруджуваних меліоративних систем Микола-
ївської області. Накази Міністерства меліорації та водного господарства 
УРСР, рішення та розпорядження виконкому Миколаївської обласної Ради 

депутатів трудящих, які відносяться до діяльності Дирекції. Протоколи засі-
дань технічної ради. Документи з планування капітального будівництва та  
фінансуванню капітальних вкладень. Звіти з фінансово-господарської діяльно-

сті дирекції та виконання планів капітального будівництва. Акти про прий-

мання в експлуатацію державною приймальною комісією побудованих об’єк-

тів. Довідки, акти та інші документи про передачу побудованих об’єктів на 
баланс господарств. Листування з Міністерством меліорації та водного госпо-

дарства УРСР про виконання планів з будівництва меліоративних систем. 

Штатний розпис та кошторис витрат. Профспілкові документи. 

 

Гідролісомеліоративні станції 
Гидролесомелиоративные станции 

3фонди , 268 од. зб., 1966–1976 рр. Описи. Рос. мова. 

Баштанська, Ф. Р-4367, 117 од. зб., 1966–1976 рр.  

Веселинівська, Ф. Р-5727, 63 од. зб., 1968–1974 рр.  

Врадіївська, Ф. Р-5524, 88 од. зб., 1966–1970 рр.  
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Згідно з наказом Миколаївського обласного управління лісового господарства і заго-

тівель від 9 липня 1966 р. створені Баштанська і Врадіївська гідролісомеліоративні 
станції, від 31 грудня 1968 р. – Веселинівська гідролісомеліоративна станція. Підпо-

рядковувалися Миколаївському обласному управлінню лісового господарства і лісо-

заготівель.  

Виконували роботи по боротьбі з водяною і вітровою ерозією ґрунту, займались 

будівництвом гідротехнічних споруд, лісонасадженням, доглядом за полезахисними 

лісосмугами, заготівлею насіння дерево-кущових порід. Проводили санітарні вируб-

ки лісу. 

 

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради, виробни-

чих нарад. Виробничо-фінансові та техпромфінплани станцій. Технічні звіти 

та звіти з фінансово-господарської діяльності. Паспорти на насіння дерево-

кущових порід, книги обліку та інвентаризації лісових культур, лісосмуг та 
захисних лісонасаджень. Баланси лісового насіння та посадкового матеріалу. 

Документи про боротьбу зі шкідниками лісу та лісовими пожежами. Акти від-

ведення земельних ділянок у постійне користування державного лісного фон-

ду. Плани-схеми розвитку лісового насінництва та посадкового матеріалу, са-
нітарні огляди лісів. Штатні розписи. Соціалістичні зобов’язання станцій та 
підсумки їх виконання.  

ТОРГІВЛЯ  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  ВНУТ Р ІШНЬОЮ  ТО Р Г І В ЛЄЮ  

Окружні відділи торгівлі 
Окружные отделы торговли 

2 фонди, 163 од. зб., 1924–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-436, 142 од. зб., 1924–1930 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-2254, 21 од. зб., 1928–1930 рр. 

 

У 1925 р. був утворений Миколаївський окружний відділ внутрішньої торгівлі, який 

перебував у віданні Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР. В липні 
1926 р. функції Миколаївського окружного відділу торгівлі були передані Управлін-

ню уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої і внутрішньої торгівлі УСРР 

у Миколаєві. В 1928 р. управління було перетворене в Миколаївський окружний 

торговельний відділ. В тому ж році був створений і Первомайський окрторгвідділ. 

Окрторгвідділи були підпорядковані Наркомату торгівлі УСРР. Контролювали і ке-
рували діяльністю торговельних установ і підприємств на території округів. 

Припинили діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 

 

Розпорядження і циркуляри Наркоматів зовнішньої і внутрішньої торгівлі 
УСРР. Протоколи технічних нарад при Миколаївському окружному відділі 
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внутрішньої торгівлі (1925–1926) при управлінні Уповноваженого Народного 

комісаріату зовнішньої і внутрішньої торгівлі УСРР у Миколаєві (1926–1928), 

а також нарад при установах і підприємствах по сприянню експорту, окруж-

них комісій по боротьбі зі спекуляцією і по зниженню роздрібних цін. Прото-

коли загальних зборів працівників торгівлі. Плани експортних операцій. До-

повіді і доповідні записки про діяльність окрторгвідділів (1928–1930). Листу-

вання про постачання продовольчих та промислових товарів, хід хлібозаготі-
вельних кампаній, регулювання ринкових цін, контроль за діяльністю торго-

вельних підприємств. Статути торговельних підприємств, акти їх обстеження. 

Кон’юнктурні огляди стану торгівлі в округах. 

 

Управління торгівлі виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Управление торговли исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-3423, 2590 од. зб., 1941–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У листопаді 1937 р. створений відділ внутрішньої торгівлі організаційного комітету 

Президії Верховної Ради УРСР по Миколаївській області. У січні 1940 р. став відді-
лом торгівлі облвиконкому. У липні 1955 р. перейменований в управління торгівлі. 
Підпорядковувалось також Міністерству торгівлі УРСР. Керувало роботою міських і 
районних відділів торгівлі і торговельних установ області. Ліквідоване у травні 
1992 р. 

 

Накази по управлінню. Фінансово-господарські плани; плани розвитку то-

варообігу, реалізації товарів, капітального будівництва. Звіти з фінансово-

господарської діяльності, про продаж товарів, з контрольно-ревізійної роботи. 

Листування про розвиток торгівлі, про забезпечення населення продовольчими 

та промисловими товарами, про якість товарів та ін. Документи профспілки. 

 

Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі  
в Миколаївській області 
Управление государственной инспекции по качеству товаров  
и торговли в Николаевской области 

Ф. Р-3209, 407 од. зб., 1944–1992 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочало діяльність з 5 травня 1938 р. і знаходилося у віданні Головного управлін-

ня державної торговельної інспекції Народного комісаріату торгівлі СРСР. Понови-

ло діяльність у 1944 р. після визволення області від нацистських окупантів. З 1946 р. 

підпорядковувалось Головному управлінню державної торговельної інспекції Мініс-
терства торгівлі СРСР, з січня 1956 р. – управлінню держторгівлі УСРР, з червня 

1965 р. – Головному управлінню держінспекції з якості товарів і торгівлі Міністерс-
тва торгівлі УРСР.  

Здійснювало контроль за якістю товарів, їх відповідністю вимогам ДОСТів, дотри-

манням законодавства з питань торгівлі на території області підприємствами незале-
жно від їх відомчої підпорядкованості. 



540 

Державний архів Миколаївської області 

Ліквідоване у 1992 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 листо-

пада 1991 р. № 329 і наказом Міністерства торгівлі України від 2 січня 1992 р. № 1. 

 

Накази Народного комісаріату торгівлі СРСР. Рішення Головного Держ-

торгінспектора. Протоколи виробничих нарад. Накази по управлінню. Річні 
звіти про роботу, про якість товарів. Штатні розписи. Доповідні записки. До-

відки про перевірки промислових і торговельних підприємств. Документи 

профкому. 

 

Торговельні відділи 

Торговые отделы 

6 фондів, 467 од. зб., 1935–1941, 1944–1975 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

М і с ь к і :  

Миколаївський ,  ф. Р-2096, 317 од. зб., 1935–1941, 1944–1975 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-3034, 66 од. зб., 1944–1950 рр. 

Р а й о н н і :  

Вознесенський ,  ф. Р-2908, 21 од. зб., 1945–1956 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5475, 33 од. зб., 1950–1956 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4477, 17 од. зб., 1951–1956 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-3146, 13 од. зб., 1953–1956 рр.  

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1939–1975 рр. Підпо-

рядковувались відділу торгівлі облвиконкому, з 1955 р. – управлінню торгівлі обл-

виконкому. Перебували у віданні Міністерства торгівлі УРСР. Здійснювали керівни-

цтво та контроль за торговельними установами м. Миколаєва, Первомайська та ра-
йонів області.  
 

Накази Народного комісаріату легкої промисловості, облторгвідділу, прей-

скуранти. Плани і звіти про роботу, виконання товарообігу. Звіти про видані 
картки на продовольчі товари і хліб. Документи про роботу контрольно-

облікового бюро. 

 

Миколаївська товарна біржа 

Николаевская товарная биржа 

Ф. Р-442, 60 од. зб., 1923–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відкрита 10 вересня 1923 р. Перебувала у віданні Миколаївського окружного відді-
лу торгівлі. Здійснювала нагляд за торговельними операціями державних і корпора-
тивних організацій, виявляла попит і запаси товарів, регулювала ринкові ціни, про-

водила біржові операції. Діяльністю біржі керував біржовий комітет. 
Ліквідована в 1929 р.  

   

Статут товарної біржі. Звіти, доповіді, доповідні записки про діяльність 

Миколаївської товарної біржі (1923–1924) і Миколаївської товарно-промис-
лової профшколи (1923–1926). Протоколи засідань біржового комітету, звітно-

виборних зборів членів біржі; протоколи нарад представників приватних тор-
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говців. Огляди стану Миколаївського ринку, приватної торгівлі і промислово-

сті Миколаєва (1923–1924). Листування про роботу уповноважених бірж у ра-
йонах, про ціни на товари і заходи по їх зниженню, про проведення біржових 

операцій, встановлення місцевих податків на торгівлю, про стан ринку. 

 

Миколаївський ринковий комітет торговців 

Николаевский рыночный комитет торговли 

Ф. Р-470, 108 од. зб., 1923–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у жовтні 1923 р.  

Здійснював облік торговців, спостерігав за патентами на вироби торговців і утри-

манням у чистоті торговельних приміщень. 

 

Протоколи загальних зборів торговців. Протоколи засідань ревізійної ко-

місії і акти ревізії. Статут комітету ринкових торговців. Постанови Миколаїв-

ського окружного виконкому. Списки особового складу. Посвідчення членів 

ринкового комітету. Колективний договір. Акти. Відомості на видачу спеціа-
льного одягу. Листування з окрфінвідділом про сплату податків, про ціни. 

Списки торговельних і складських приміщень. 

 

Управління контингентів і забірних документів  

відділу постачання при Миколаївській міській Раді робітничих,  

селянських і червоноармійських депутатів 

Управление контингентов и заборных документов  
отдела снабжения при Николаевском городском Совете рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов 

Ф. Р-1320, 6 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932–1934 рр. Здійс-
нювало контроль за торговельною і постачальною діяльністю державних і коопера-
тивних підприємств. 

 

Накази по управлінню, по міському бюро видачі забірних документів. До-

відки. Посвідчення. Списки особового складу. Листування з особового складу.  

 

Миколаївська обласна контора книжкової торгівлі 
Николаевская областная контора книжной торговли 

Ф. Р-3683, 309 од. зб., 1945–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала діяльність у квітні 1944 р. Підпорядковувалась обласному управлінню 

культури, а з 1964 р. – обласному управлінню друку Миколаївського облвиконкому. 

Контролювала та організовувала торгівлю книжками та культкрамом. 

 

Накази республіканського управління Укркниготоргу, Міністерства тор-

гівлі СРСР і УРСР, накази по конторі. Торговельно-фінансовий план. Звіти 
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про роботу. Штатні розписи. Кошториси. Плани постачання книг. Листування 

з Українським об’єднанням книжкової торгівлі, з радянськими і партійними 

органами про стан, розвиток, матеріально-технічну базу торгівлі в області. 
Документи профкому. 

 

Миколаївська міжрайонна філія управління державної  
торгівлі книгами “Книгокультторг” 

Николаевский межрайонный филиал управления  

государственной торговли книгами “Книгокультторг” 

Ф. Р-1157, 5 од. зб., 1935 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена на базі міжрайонної філії “Укркнигоцентру” Державного видавничого 

об’єднання УСРР на підставі постанови РНК УСРР від 21 березня 1934 р. та згідно з 
наказом об’єднання. Підпорядковувалась Одеській обласній філії РНК УСРР. Конт-
ролювала та організовувала торгівлю книжками та культкрамом. 

Ліквідована 8 червня 1935 р. на підставі постанови Уряду УСРР. 

 

Накази Одеської обласної контори “Книгокультторг” з особового складу. 

Замовлення по районних філіях книгокультторгу. Список книг і брошур, які 
надійшли до видавництва. Листування з облконторою про роботу, про вико-

нання замовлень. 

 

Миколаївська державна місцева роздрібна  

торговельна організація “Микторг”  

Николаевская государственная местная розничная  

торговая организация “Никторг” 

Ф. Р-1173, 22 од. зб., 1934–1938 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1935 р. У жовтні 1937 р. реорганізована в зв’язку з новим адміністратив-

ним поділом. Керувала і контролювала діяльність торговельних установ і підпри-

ємств. 

 

Циркуляри, накази і інструкції Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР про 

інвентаризацію матеріальних цінностей. Накази директора з особового скла-
ду. Звіт з фінансово-господарської діяльності. Штатний розпис на 1937 р. 

Списки керуючого складу Миколаївського облторгу (1938). Листування з На-
родним комісаріатом внутрішньої торгівлі СРСР, Головним управлянням міс-
цевих товарів, Одеським та Миколаївським облкниготоргами про виконання 

плану товарообігу, порядок ведення торгівлі, встановлення цін на товари, 

умови поставки товарів та інших питань. 
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ОРГАН І З АЦ І Ї  ТА  П І ДП РИЄМСТВА   

ВНУТ Р ІШНЬО Ї  ТОР Г І ВЛ І  

Миколаївська контора акціонерного товариства  

по торгівлі сільськогосподарськими машинами, знаряддям  

та технічним обладнанням в Україні “Село-техніка”  

Николаевская контора акционерного общества по торговле  
сельскохозяйственными машинами, снаряжением  

и техническим оборудованием в Украине “Село-техника”  

Ф. Р-464, 11 од. зб., 1922–1924 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1922–1924 рр. Займав-

ся торгівлею сільськоггосподарськими машинами. 

 

Постанови Української економічної наради, інструкції і наказ Народного 

комісаріату землеробства про постачання сільському господарству машин, 

про облік наявності та збуту сільгоспмашин. Інструкції по тракторній справі. 
Положення та інструкції “Укртрестсільмашу” про держкредити. Постанови 

Української економічної наради про ліквідацію акціонерного товариства 
“Село-техніка” (1924).  

 

Миколаївська контора Всеукраїнського торгово-промислового  

акціонерного товариства “Всеукрторгпром” 

Николаевская контора Всеукраинского торгово-промышленного  

акционерного общества “Всеукрторгпром” 

Ф. Р-2186, 1 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1922–1923 рр. Займа-
лась реалізацією товарів. 

 

Накази і циркуляри по конторі. 
 

Миколаївська міжрайонна контора Всесоюзного  

державного акціонерного товариства “Союзхліб” 

Николаевская межрайонная контора Всесоюзного  

государственного акционерного общества “Союзхлеб” 

Ф. Р-472, 162 од. зб., 1923–1933 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1923 р. і мала найменування – уповноважений по Миколаївському райо-

ну Акціонерного товариства торгівлі хлібними і сільгосппродуктами, з 1924 р. – Ми-

колаївське відділення Одеської губернської контори Акціонерного товариства торгі-
влі хлібними і сільгосппродуктами, з 1925 р. – Миколаївське відділення Одеської 
районної контори “Хлібопродукт”, з 1926 р. – Миколаївська районна контора Всеук-

раїнської контори Акціонерного товариства торгівлі хлібними і сільгосппродуктами 

“Хлібопродукт”, з 1928 р. – Миколаївська районна контора Всесоюзного державного 
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акціонерного товариства “Союзхліб”, з 1931 р. – Миколаївська міжрайонна контора 
Всесоюзного державного акціонерного товариства “Союзхліб”. 

Займалася заготівлею, переробкою, внутрішньою і зовнішньою торгівлею хлібними 

та іншими сільськогосподарськими продуктами.  

 

Циркуляри та інструкції правління Всеукраїнської контори по торгівлі хлі-
бом і сільгосппродуктами “Хлібопродукт” про реорганізацію хлібозаготівель-

ної системи, поставку хлібопродуктів. Журнал вхідної секретної кореспонден-

ції (1924–1927). Акти і характеристики осіб, які допущені до секретної роботи 

(1926–1932). Списки робітників і службовців контори, заготпунктів, Новобу-

зького елеватора. Листування з правлінням акціонерного товариства “Хлібо-

продукт” про прийомку елеваторів, реорганізацію закупочних пунктів, про 

порядок ведення діловодства та ін.  

 

Миколаївська обласна контора Головного управління  

збуту рибної продукції “Головрибозбут”  

Николаевская областная контора Главного управления  

сбыта рыбной продукции “Главрыбсбыт” 

Ф. Р-2835, 11од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1937–1939 рр. Підпо-

рядковувалась Наркомату рибної промисловості СРСР. Займалася заготівлею, збу-

том і торгівлею рибопродуктів. 

 

Постанови і накази Народного комісаріату харчової промисловості, еконо-

мічної Ради, Головного управління рибної промисловості про розвиток стаха-
новського руху, про закупку продукції, про фінансування, постачання сели-

щам рибних товарів, про оплату праці. Протоколи засідань балансової комісії. 
Листування з Херсонською базою. Штатні розписи. Відомості на видачу заро-

бітної плати. 

 

Первомайське агентство Одеської контори  

акціонерного товариства “Хлібопродукт” 

Первомайское агентство Одесской конторы  

акционерного общества “Хлебопродукт” 

Ф. Р-2190, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене у червні 1922 р. Займалося торгівлею хлібними та іншими сільгосппродук-

тами. 

Ліквідоване у 1928 р.  

  

Циркуляри Одеської райконтори акціонерного товариства. 
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МАГА ЗИНИ  ТА  СКЛАДИ  

Військово-продовольчі магазини 

Военно-продовольственные магазины 

2 фонди, 18 од. зб., 1921–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Р а й о н н і :  

Очаківський ,  ф. Р-1136, 15 од. зб., 1921–1922 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-2863, 3 од. зб., 1921–1922 рр.  

 

Діяльність організацій простежується за документами протягом 1921–1922 рр. За-
ймалися постачанням і реалізацією продовольчих товарів. 

 

Інструкції і листування з Уповноваженим Губвійськпродпостачу про пос-
тачання продуктами, про реалізацію товарів. Протоколи засідань комісії по 

обліку людей у військових частинах. Накази по магазину з особового складу. 

Особові справи працівників. Листування з Одеським Губвійськпродпостачем 

про допомогу голодуючим. 

 

Роздрібний магазин Всесоюзного акціонерного товариства  

для торгівлі текстильними виробами “Текстильторг” 

Розничный магазин Всесоюзного акционерного общества  

для торговли текстильными товарами “Текстильторг” 

Ф. Р-441, 11 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1928–1929 рр. За-
ймався постачанням і реалізацією товарів текстильного виробництва споживачам. 

 

Циркуляри і розпорядження правління акціонерного товариства “Тек-

стильторг” про постачання товарів. Листування про реалізацію тканин, това-
рів. 

 

Миколаївський м’ясний магазин “Укрскотоводтрест”  

Николаевский мясной магазин “Укрскотоводтрест” 

Ф. Р-1425, 7 од. зб., 1932 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується за 1932 р. 

Надійшов на зберігання у 1949 р. 

 

Накази по Миколаївському м’ясному магазину. Доповідні записки про ре-
алізацію м’яса. Перелік директивних цін на м’ясо. Документи з особового 

складу.  
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Вознесенський продовольчий магазин 

Вознесенский продовольственный магазин 

Ф. Р-1928, 5 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується за документами протягом 1921–1922 рр. За-
ймався постачанням і реалізацією продуктів.  

 

Книга записів витрачання продуктів. Відомості про дислокацію частин, 

військ, дивізій. Акти контролера-інструктора про обстеження 15-ї стрілецької 
Сиваської дивізії в продфуражному відношенні. 

 

Миколаївський базисний склад Правління Українського  

тресту сільськогосподарського машинобудування 

Николаевский базисный склад Правления Украинского  

треста сельскохозяйственного машиностроения 

Ф. Р-1995, 14 од. зб., 1923–1926 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1923–1926 рр. Займав-

ся торгівлею і збутом сільгоспмашин. 

 

Циркуляри, інструкції акціонерного товариства “Село-техніка” по бухгал-

терському звіту. Постанови Української економічної наради. Наказ Народного 

комісаріату землеробства УСРР про постачання машинами сільського госпо-

дарства, про звіт та збут машин. Списки громадян с. Христофорівка і 
с. Костянтинівка (1924). Довідки про майнове положення членів сільгосптова-
риств. Листування з тракторним комітетом, з правлінням тресту про відправку 

сільгосптехніки, про контакти з агрономічним персоналом, про видачу креди-

тів. Список працівників. Телеграми про поставку сільгосптехніки. Довідки 

про зарплату.  

ГРОМАДСЬКЕ  ХАРЧУВАННЯ  

Управління громадського харчування виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Управление общественного питания исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-5566, 608 од. зб., 1967–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1967 р. як Миколаївський обласний трест громадського харчування. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР № 2447-ІХ від 5 вересня 1977 р. і 
рішенням Миколаївського облвиконкому № 649 від 1 листопада 1977 р. трест перей-

менований в управління громадського харчування Миколаївського облвиконкому. 

Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1988 р. № 1204 і рішенням 

Миколаївського облвиконкому від 26 грудня 1988 р. № 314 управління громадсько-

го харчування об’єднано з управлінням торгівлі Миколаївського облвиконкому.  
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Керувало роботою підприємств громадського харчування.  

 

Накази Міністерства торгівлі УРСР, Головного управління громадського 

харчування. Рішення, постанови облвиконкому по тресту і управлінню з адмі-
ністративно-господарських питань. Протоколи засідань кулінарної ради, про-

токоли нарад, технологічних конференцій. Плани товарообігу. Фінансові пла-
ни. Звіти про роботу. Фінансові звіти. Штатні розписи. Листування з Головним 

управлінням громадського харчування, з Міністерством торгівлі УРСР з питань 
підвищення культури обслуговування населення. Документи профкому.  

 

Миколаївський трест громадського харчування 

Николаевский трест общественного питания 

Ф. Р-1289, 38 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1931–1935 рр. Конт-
ролював роботу підприємств громадського харчування м. Миколаїв з поліпшення 

обслуговування населення та організації харчування. 

 

Протоколи засідань дирекції тресту. Протоколи виробничих нарад. Проми-

слово-фінансові плани підприємств тресту “Громхарч”, контрольні цифри тре-
сту. Госпрозрахункові угоди між трестом “Громхарч” та його підприємства-
ми, ціни на сільськогосподарські продукти. Показники виконання промфінп-

лану підприємствами громадського харчування, мережа підприємств громад-

ського харчування м. Миколаїв. Листування з підприємствами громадського 

харчування про поліпшення якості обслуговування та харчування школярів, 

студентів, робітників, службовців. Документи з особового складу. 

 

Миколаївський трест їдалень і ресторанів 

Николаевский трест столовых и ресторанов 

Ф. Р-1195, 973 од. зб., 1937–1941, 1944–1967 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений згідно з наказом Народного комісаріату торгівлі від 20 червня 1937 

№ 259. В період нацистської окупації припинив свою діяльність. Поновив діяльність 

9 травня 1944 р. До 1954 р. знаходився у віданні Миколаївського облвідділу торгів-

лі, в 1955–1956 рр. підпорядковувався обласному управлінню торгівлі, в 1956–

1958 рр. – республіканській конторі “Укргромхарч”, у 1959–1967 рр. – обласному 

управлінню торгівлі. Керував і координував роботу всіх установ і організацій гро-

мадського харчування.  

Припинив діяльність 19 травня 1967 р.  

 

Накази та інструкції Міністерства торгівлі УРСР і рішення Миколаївсько-

го облвиконкому. Протоколи кулінарних і виробничих нарад. Плани і звіти 

про роботу. Фінансові і статистичні звіти. Довідки про результати виконання 

трестом постанов КП України. Кошторис. Штатні розписи. Листування з кон-
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торою “Укргромхарч” про обслуговування трудящих, про роботу технологіч-

них лабораторій та ін. Документи профкому. 

 

Миколаївська філія Одеської обласної контори  

управління ресторанів “Курортпостач” 

Николаевский филиал Одесской областной конторы  

управления ресторанов “Курортснаб” 

Ф. Р-1325, 14 од. зб., 1933–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1933–1934 рр. Займа-
лась організацією та постачанням громадського харчування підприємствам у курор-

тних місцевостях на території області. 
 

Інструкції Одеської обласної контори управління ресторанами “Курорт-
постач” і накази по Миколаївському відділенню по виробничо-господарських 

питаннях та з особового складу. Журнал обліку працівників. Заяви про при-

йом і звільнення працівників. 

 

Управління громадського харчування виконавчого комітету  

Первомайської міської Ради народних депутатів 

Управление общественного питания исполнительного комитета  

Первомайского городского Совета народных депутатов 

Ф. Р-5860, 84 од. зб., 1982–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено 1 січня 1982 р. згідно з наказом Миколаївського управління громадського 

харчування Миколаївського облвиконкому № 362 від 30 листопада 1981 р. “Про змі-
ни структури управління громадського харчування в області”. Здійснювало конт-
роль за забезпеченням населення міста продукцією установ громадського харчуван-

ня, за розширенням асортименту. 

 

Накази по управлінню з основної діяльності. Плани товарообігу, по праці, 
фінансові. Аналізи виробничої програми. Звіти з основної діяльності. Докуме-
нти про роботу кулінарної ради, ради наукової організації праці. Штатні роз-
писи. Документи профкому. 

ЗОВН ІШНЯ  ТОР Г І ВЛЯ  

Уповноважений Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі  
СРСР по Миколаївському і Херсонському портах 

Уполномоченный Народного Уомиссариата внешней торговли  

СССР по Николаевскому и Херсонскому портах  

Ф. Р-1311, 23 од. зб., 1929–1934 рр. Описи. Рос. мова. 

Підпорядковувався Управлінню уповноваженого Народного Комісаріату зовнішньої 
торгівлі СРСР при Раднаркомі УРСР, з 1932 р. – Одеському обласному управлінню 
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уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при Раднаркомі 
УСРР. Керував діяльністю експортних контор у містах Миколаєві і Херсоні.  
 

Накази і циркуляри Управління уповноваженого Наркомзовнішторгу 

СРСР при РНК УСРР (1931–1933). Положення про експортні наради (1931). 

Протоколи засідань технічної наради при уповноваженому Наркомзовніштор-

гу СРСР у Миколаєві (1931), комісій сприяння експорту при виконкомі Мико-

лаївської міської Ради та при установах і підприємствах (1932–1934), вироб-

ничих нарад Миколаївської контори “Експортхліб” (1931). 

 

Миколаївське відділення Одеської районної контори  

з експорту і імпорту 

Николаевское отделение Одесской районной конторы  

по экспорту и импорту 

Ф. Р-1787, 70 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

У березні 1920 р. було утворене Миколаївське відділення Народного комісаріату 

зовнішньої торгівлі УСРР, яке у 1922 р. перейшло у відання Одеської районної кон-

тори по експорту та імпорту. Заготовляло та експортувало сировину і промислові 
товари. 

Припинило діяльність у 1925 р. у зв’язку з утворенням Миколаївського філіалу Все-
української торговельної контори по експорту та імпорту.  

 

Постанови і циркуляри Наркомзовнішторгу УСРР. Накази по Наркомзов-

нішторгу УСРР (1921–1922), Миколаївському відділенню Наркомзовнішторгу 

УСРР, Миколаївському морському порту (1922). Протоколи засідань міжві-
домчої комісії по обстеженню портів північного узбережжя Чорного моря 

(1921), виробничих нарад відділення і його повітових агентств. Резолюції 1-ї 
Всеукраїнської наради працівників зовнішньої торгівлі (1921). Звіти і доповід-

ні записки про діяльність відділення і його повітових агентств, про виконання 

експортних планів. Відомості про ціни на зовнішніх ринках, експортні ресур-

си Миколаївщини, про хід заготівлі сировини. Номенклатура експортних то-

варів. Договори на поставку товарів між відділеннями і закордонними торго-

вельними організаціями (1922–1923). 

 

Миколаївська окружна контора Всеукраїнської  
контори з експорту та імпорту  

Николаевская окружная контора Всеукраинской  

конторы по экспорту и импорту 

Ф. Р-478, 108 од. зб., 1924–1930 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у січні 1925 р. на базі ліквідованої Миколаївської районної хлібозаготі-
вельної контори Всеукраїнської державної торговельної контори по експорту та  
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імпорту (Держторгу УСРР). На підставі постанови правління Держторгу УСРР від 

25 березня 1930 р. реорганізована в Миколаївську окружну контору Держторгу 

УСРР. Районом її діяльності були Миколаївський і Херсонський округи, а також 

частини Кривоозерського і Мелітопольського округів. Проводила заготівлю, пере-
робку і експорт сільськогосподарських продуктів і промислових товарів. 

Припинила діяльність у грудні 1930 р. з ліквідацією округу. 

 

Протоколи засідань оперативно-технічних і виробничих нарад робітників і 
службовців контори (1928–1930). Плани роботи, звіти, доповідні записки про 

діяльність контори, заготівельних пунктів. Листування про технологію пере-
робки експортної сировини; роботу казеїнового та маслоробного заводів; бу-

дівництво маслоробного заводу в Арбузинці (1928–1929); заготівлю хутра, 
пуху та утильсировини. Інструкції про прийом, зберігання, переробку та екс-
порт сировини.  

 

Миколаївська контора по експорту хлібних продуктів 

Николаевская контора по экспорту хлебных продуктов 

Ф. Р-945, 1109 од. зб., 1923–1939 рр. Описи. Рос. мова.  

Організована у 1923 р. Перебувала у підпорядкуванні Акціонерного товариства по 

експорту хлібних продуктів України “Експортхліб”, з 1924 р. – Акціонерного това-
риства по експорту хлібних продуктів СРСР “Експортхліб”. Займалася експортом 

хлібних продуктів. 

Припинила діяльність у 1939 р.  

 

Накази та інструкції Наркомвнуторгу СРСР (1928–1935) Акціонерного то-

вариства по експорту хлібних продуктів України (1923), Акціонерного това-
риства по експорту хлібних продуктів СРСР, контори (1924–1934). Звіти і до-

повіді про діяльність контори. Протоколи засідань адміністративно-технічних 

нарад контори. Відомості про виконання експортних планів. Стенограма нара-
ди стахановців портових елеваторів (1936). Листування про заготівлю, збері-
гання і експорт хліба, поширення стахановських методів праці та ін. 

 

Миколаївська контора Всесоюзного державного об’єднання  

з експорту промислових товарів 

Николаевская контора Всесоюзного государственного объединения  

по экспорту промышленных товаров 

Ф. Р-1359, 205 од. зб., 1925–1940 рр. Описи. Рос. мова.  

Утворена у 1924 р., підпорядковувалась Південнорудному тресту в Харкові, а з 
1930 р. – Всесоюзному об’єднанню “Рудоекспорт”. У 1932 р. перетворена в контору 

по експорту руди та імпорту чорних металів і перейшла в підпорядкування Всесоюз-
ного об’єднання по експорту руди та імпорту чорних металів “Союзметімпорт”. 

У 1935 р. перейменована в контору по експорту промислових товарів і перейшла 
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у підпорядкування до Всесоюзного об’єднання по експорту промислових товарів.  

Займалась експортом руди, чавуна і пеку. 

Припинила діяльність у 1941 р.  

 

Накази, постанови та інструкції Наркомзовнішторгу СРСР, управління Пі-
вденнорудного тресту (1924–1930), Всесоюзного об’єднання “Рудоекс-
порт” (1930–1932). Накази по конторі (1924–1932). Постанови 3-ї Всеукраїн-

ської наради працівників зовнішньої торгівлі (1936). Протоколи засідань прав-

ління Південнорудного тресту (1926–1928), транспортних нарад при окружно-

му торгвідділі, виробничих і технічних нарад (1927–1936), загальних зборів 

(1925–1936), спільних нарад представників торговельного порту і контори 

(1936–1937). Річні звіти і доповіді про діяльність контори. Листування про 

якість руди, укладання договорів на перевезення вантажів і відправку інозем-

них пароплавів та ін. Акти обстеження контори і складів. 

 

Миколаївська контора Всесоюзного торговельного  

об’єднання “Рудоекспорт” 

Николаевская контора Всесоюзного торгового  

объединения “Рудэкспорт” 

Ф. Р-1405, 23 од. зб., 1925–1935 рр. Опис. Укр., рос., німец. мови. 

Утворена 1 липня 1930 р. на базі ліквідованої Миколаївської контори управління 

Південнорудного тресту.  

Займалась організацією експортних поставок руди і мінералів. 

  

Листування з управлінням Південнорудного тресту, з управлінням 

“Рудоекспорт” (Москва) і “Мангаекспорт” (Берлін) про навантаження і відп-

равку пароплавів. Накази з особового складу (1925–1935). 

 

Миколаївська контора “Вуглеекспорт”  

Николаевская контора “Углеэкспорт” 

Ф. Р-1006, 325 од. зб., 1928–1939 рр. Описи. Рос. мова. 

Підпорядковувалась Всесоюзному об’єднанню кам’яновугільної промисловості 
“Союзвугілля”, з 1932 р. – Всесоюзному об’єднанню по експорту та імпорту кам’я-

новугільного палива “Союзвуглеекспорт”. Крім експорту, постачала вугілля підпри-

ємствам і установам.  

Ліквідована на підставі розпорядження правління “Союзвуглеекспорт” від 27 берез-
ня 1939 р. 

 

Розпорядження, інструкції Всесоюзного об’єднання по експорту та імпор-

ту кам’яновугільного палива (1932–1939). Накази по конторі. Звіти і доповіді 
про діяльність контори (1934–1938), про виконання експортних планів. Прото-

коли виробничих нарад і загальних зборів працівників (1931–1932, 1936–

1938), міжвідомчих нарад при начальнику Миколаївського торговельного пор-
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ту (1929). Листування про експорт вугілля і постачання його підприємствам і 
установам. Колективні договори, матеріали щодо соціалістичних змагань. 

 

Миколаївська контора Всесоюзного об’єднання по імпорту  

чорних металів, спеціальних сталей, труб і феросплавів та експорту  

марганцевої, залізної і хромової руди, азбесту і магнезиту 

Николаевская контора Всесоюзного объединения по импорту черных  

металлов, специальных сталей, труб и ферросплавов и экспорту  
марганцевой, железной руды, асбеста и магнезита 

Ф. Р-1360, 146 од. зб., 1930–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у лютому 1932 р. Займалася імпортом та експортом металів. 

 

Постанови Ради праці й оборони про збереження в портах експортно-

імпортних вантажів. Накази Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР 

про укладення договорів. Касаційні скарги і копії протоколів засідань Одесь-

кого обласного держарбітражу. Справи про завантаження іноземних паропла-
вів рудою (1932). Довідки і списки працівників на одержання хлібних карток. 

Копії виданих довідок і посвідчень. Особові картки. Листування з торговель-

ними представництвами і конторами “Союзметімпорт” про пароплави, які не 
прибували в Миколаївський порт. 

 

Миколаївська контора Всесоюзного об’єднання торгівлі  
з іноземцями “Торгсин” 

Николаевская контора Всесоюзного объединения торговли  

с иностранцами “Торгсин” 

Ф. Р-1358, 95 од. зб., 1930–1936 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена 7 жовтня 1930 р. Підпорядковувалась Одеській обласній конторі, з 
25 грудня 1931 р. – Всеукраїнській конторі. Займалася збором дорогоцінних металів, 

організацією торгівлі і постачанням товарів іноземцям. 

Ліквідована у 1936 р. згідно з постановою Всесоюзного об’єднання торгівлі. 
 

Циркуляри, розпорядження, кон’юнктурний огляд, таблиці про рух і реалі-
зацію товарів. Постанови державної планової комісії і листування про поста-
чання товарів. Протоколи економічної ради, загальних зборів. Кошторис. Ба-
ланс. Штатний розпис. Заяви про прийом на роботу. Особові справи працівни-

ків (1932–1935). Анкети працівників, які вибули. (1933). 

 

Миколаївська контора Всесоюзного об’єднання “Техноекспорт” 

Николаевская контора Всесоюзного объединения “Техноэкспорт” 

Ф. Р-1361, 81 од. зб., 1935–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1935–1936 рр. Займа-
лася організацією експортного вантажу. 
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Накази, циркуляри і розпорядження Всесоюзного об’єднання “Техно-

експорт” про порядок використання сепараційних матеріалів та про наванта-
ження пароплавів експортним вантажем. Наряди. Товарні накладні. 

МИТНА  СПРАВА  

Миколаївський губернський митний відділ 

Николаевский губернский таможенный отдел 

Ф. Р-2043, 22 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1921–1922 рр.  

Здійснював митний контроль. 

 

Циркуляри Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі 
РРФСР, постанови СНК УСРР. Положення про лоцманів. Книга наказів комі-
сара Миколаївської митниці. Рапорти. Оборотні відомості. Головна і касова 
книги. Списки особового складу. Звіти про діяльність. Листування з підприєм-

ствами про ліквідацію Миколаївської митниці, про стягнення акцизу та ін. 

 

Миколаївська портова митниця 

Николаевская портовая таможня 

Ф. Р-590, 997 од. зб., 1918–1937 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відкрита у 1862 р. У 1919–1920 рр. перебувала у віданні РНГ України, в червні 
1920 р. перейшла у відання відділу митного контролю при Управлінні уповноваже-
ного Наркомзовнішторгу УСРР, а з кінця 1922 р. підпорядковувалась Управлінню 

Українського митного округу. У жовтні 1923 р. в зв’язку з ліквідацією Українського 

митного округу перейшла у відання Головного митного управління Наркомзовніш-

торгу УСРР, з березня 1925 р. – у відання Українського відділення Головного мит-
ного управління. Ліквідована в січні 1930 р. на підставі наказу Українського відді-
лення Головного митного управління від 27 листопада 1929 р. 

 

Звіти про діяльність митниці, Очаківського митного поста (1928), Херсон-

ської митниці. Доповіді про вантажообіг Миколаївського торговельного пор-

ту. Протоколи засідань комісії в портових справах, розцінково-конфліктної 
комісії, загальних зборів робітників і службовців митниці. Листування про 

огляд товарів та їх тарифікацію, боротьбу з контрабандою.  

 

Очаківський митний пост 

Очаковский таможенный пост 

Ф. Р-591, 100 од. зб., 1918–1929 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений у 1886 р. згідно з розпорядженням Петербурзького департаменту митних 

зборів. У 1919 р. націоналізований і згідно з Декретом Ради народних комісарів пос-
тупив у відання Ради Народного господарства України. Здійснював опечатування 
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радіотелеграфу на закордонних суднах, видавав навігаційні паспорти, контролював 

вантаж на суднах. 

Ліквідований у 1929 р. згідно з приписом відділення Головного Митного Управлін-

ня від 27 листопада 1929 р.  

 

Накази і розпорядження Головного митного управління і його філій та На-
родного комісаріату внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Накази по Українсько-

му митному округу про штати Очаківської митниці (1922). Накази з особового 

складу. Накази Одеського митного інспектора. Навігаційні паспорти (1923). 

Відомості про аварії суден. Формулярні списки. Реєстраційний судовий жур-

нал. Особові справи. Листування з Миколаївською митницею.  

ПРОДОВОЛЬСТВО  

Миколаївський губернський продовольчий комітет 

Николаевский губернский продовольственный комитет 

Ф. Р-1125, 371 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

У лютому 1920 р. заснована губернська особлива військово-продовольча комісія по 

постачанню Червоної Армії, яка підпорядковувалась Особливій продовольчій комі-
сії по постачанню Червоної Армії Південного, пізніше – Південно-Західного фрон-

ту, з січня 1921 р. перебувала у віданні Народного комісаріату продовольства УСРР. 

У травні 1922 р. реорганізована в губернський продовольчий комітет. Особлива вій-

ськово-продовольча комісія відала збором продрозверстки і продподатку, постачан-

ням армії та населенню продовольства, збутом промислових товарів, керувала робо-

тою повітових продовольчих комітетів. Губпродком відав лише заготівлею та розпо-

ділом продовольства серед населення. 

Припинив діяльність у грудні 1922 р. у зв’язку з ліквідацією губернії. 
 

Циркуляри і розпорядження Наркомпроду УСРР. Накази командуючого 

всіма збройними силами України і Криму, опродкомгубу, губпродкому. Про-

токоли засідань губернської і повітових військово-продовольчих нарад (1920), 

колегій, повітових ревізійних комісій по обстеженню радгоспів, загальних 

зборів жителів сіл губернії. Плани роботи опродкомгубу, губпродкому і пові-
тових продкомітетів. Звіти про роботу, про виконання продрозверстки і прод-

податку в повітах губернії, про політичне становище сіл. Відомості про орга-
нізацію повітових продкомітетів, заготівельних контор, комнезамів, про над-

ходження продрозверстки в Миколаївському, Дніпровському, Єлисаветград-

ському та Херсонському повітах. Інструкції про проведення продрозверстки. 

Листування про скасування продрозверстки та заміну її продподатком, заготі-
влю сільськогосподарських продуктів, постачання сіл товарами першої необ-

хідності, встановлення державної монополії на торгівлю окремими видами 

продовольства та ін. Акти обстеження повітових продкомітетів. 
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Повітові продовольчі комітети 

Уездные продовольственные комитеты 

2 фонди, 101 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос. мова. 

Вознесенський ,  ф. Р-1780, 36 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-1127, 65 од. зб., 1920–1923 рр. 

 

Утворені в лютому 1920 р. як повітові військовопродовольчі комісії. В травні 
1922 р. були перетворені в повітові продовольчі комітети. Вознесенський повітпрод-

ком перебував у підпорядкуванні Одеського губпродкому, Миколаївський – Мико-

лаївського губпродкому. Виконували в масштабах повітів функції, аналогічні функ-

ціям губпродкому. Займалися збором продрозверстки і продподатку, постачанням 

продовольства, сільгоспмашин армії і населенню. 

Припинили діяльність у 1923 р. з ліквідацією повітів.  

  

Накази і циркуляри особливої військово-продовольчої комісії по постачан-

ню 6-ї армії, повітових військово-продовольчих нарад, повітових особливих 

військово-продовольчих комісій і повітових продкомітетів. Протоколи засі-
дань колегій повітових особливих військово-продовольчих комісій (1920–

1922) та повітових продкомітетів (1922–1923), нарад. Доповіді та доповідні 
записки про діяльність повітових особливих військово-продовольчих комісій 

(1920–1922) і повітових продкомітетів (1922–1923). Листування про постачан-

ня Червоній Армії і населенню продовольства, про звільнення від продрозвер-

стки та продподатку бідняцьких господарств, про боротьбу з голодом та ін. 

Відомості про виконання продрозверстки і продподатку, про діяльність про-

довольчих загонів, про політичне становище сіл, про націоналізацію підпри-

ємств мукомольної промисловості. Акти обстеження підприємств харчової 
промисловості та заготівельних контор. 

 

Миколаївський міський комісаріат продовольства 

Николаевский городской продовольственный комиссариат  

Ф. Р-2235, 7 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений у березні 1919 р. після визволення Миколаєва від іноземних інтервентів. 

Відав заготівлею і постачанням населення продовольством. 

Припинив діяльність у серпні 1919 р. у зв’язку з окупацією міста денікінськими вій-

ськами. 

 

Постанови, розпорядження та інструкції РНК України, Наркомпроду 

України, Херсонського губернського комісаріату продовольства, виконкому 

Миколаївської Ради робітничих, червоноармійських і червонофлотських депу-

татів. Накази по комісаріату. Протоколи засідань виконкому Миколаївської 
Ради робітничих, червоноармійських і червонофлотських депутатів, колегії 
комісаріату. Відомості про відправку хліба і продовольства в Петроград, про 

реквізицію продовольства у власників підприємств і магазинів. Листування 

про продовольче постачання населення, а також лікарень, дитячих будинків, 
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про порядок одержання продуктів харчування, встановлення твердих цін, бо-

ротьбу зі спекуляцією хлібом. 

 

Районні продовольчі комітети 

Районные продовольственные комитеты 

2 фонди, 20 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

Богоявленський ,  ф. Р-1144, 1 од. зб., 1922 р. 

Очаківський ,  ф. Р-1134, 19 од. зб., 1920–1922 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1920–1922 рр. Підпо-

рядковувались Миколаївському губпродкому. У 1922 р. перетворені у повітові про-

довольчі комітети. Здійснювали керівництво заготівлею та постачанням продовольс-
тва населенню. 

Припинили свою діяльність у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 

 

Постанови, циркуляри та інструкції Наркомпроду УСРР про порядок орга-
нізації робочого постачання. Протоколи загальних зборів. Доповідь про діяль-

ність підвідомчих волосних споживчих товариств. Списки членів волосних 

ЕПО, приватних власників млинів. Листування з підвідомчими ЕПО про вико-

навчу дисципліну, про фінансування. 

 

Братський волосний продовольчий комітет 

Братский волостной продовольственный комитет 

Ф. Р-1461, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1919 р. Займався заго-

тівлею та постачанням продовольства населенню. 

 

Посвідчення, видані громадянам на отримання продовольства. 
 

Хлібопекарні 
Хлебопекарни 

2 фонди, 4 од. зб., 1921–1922 рр. Описи. Рос. мова.  

Вознесенська ,  ф. Р-2864, 3 од. зб., 1922 р. 

Очаківська ,  ф. Р-1137, 1 од. зб., 1921 р. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1921–1922 рр. Займали-

ся випічкою хлібних виробів. 

 

Накази по Вознесенській хлібопекарні. Довідки перевірок роботи та звіт 
до них. Листування про випічку хліба і з особового складу. 
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ПОСТАЧАННЯ  ТА  ЗБУТ  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  ПОСТАЧАННЯМ  ТА  З БУТОМ  

Уповноважений Українського управління  

з палива по Миколаївському повіту 

Уполномоченный Украинского управления  

по топливу по Николаевскому уезду 

Ф. Р-84, 11 од. зб., 1922–1923 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність уповноваженого простежується за документами протягом 1922–1923 рр. 

Припинив діяльність внаслідок ліквідації Миколаївської губернії.  
Керував діяльністю установ, які займались постачанням нафтопродуктів. 

 

Накази і циркуляри Українського управління з палива. Протокол засідання 

управління. Відомості про рух нафтопродуктів. Довідки службовців і копії 
посвідчень. Листування про постачання підприємствам нафтопродуктів. 

 

Миколаївське обласне управління матеріально-технічного постачання  

Николаевское областное управление материально-технического снабжения 

Ф. Р-3085, 154 од. зб., 1944–1960 рр. Опис. Рос. мова. 

Відновила свою діяльність у квітні 1944 р. як обласна контора сільськогосподарсь-

кого постачання. У 1950 р. перейшла у відання Міністерства бавовництва УРСР. У 

1953 р. реорганізована в Миколаївське обласне управління технічного постачання 

Міністерства сільського господарства УРСР. Керувало роботою обласних і міжра-
йонних баз і складів товарно-матеріальних цінностей. Займалось постачанням і про-

дажем тракторів, автомобілів, сільгоспмашин, будматеріалів, мінеральних добрив. 

У 1961 р. ліквідоване з передачею функцій знов створеному обласному об’єднанню 

“Укрсільгосптехніка”.  

 

Накази та інструкції Української республіканської контори “Сільгосп-

постач”, обласного управління сільського господарства з питань механізації, 
впровадження техніки. Рішення облвиконкому. Накази по управлінню. Цирку-

лярні листи і директивні вказівки Міністерства бавовництва УРСР. Річні звіти 

з фінансово-господарської діяльності. Титульні списки. Плани фінансування 

капітального будівництва. Штатні розписи. 

 

Миколаївське обласне управління постачання і збуту 

Николаевское областное управление снабжения и сбыта  

Ф. Р-3907, 151 од. зб., 1957–1976 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворено у 1957 р. згідно з рішенням Миколаївського облвиконкому від 4 вересня     

1957 р. № 656. У зв’язку з реорганізацією виконкомів обласної Ради депутатів тру-
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дящих у 1963 р. на базі облпостачзбуту утворені управління матеріально-технічного 

постачання і збуту Миколаївського облвиконкому (промислової) Ради депутатів тру-

дящих (Промоблпостачзбут) і управління матеріально-технічного постачання і збуту 

Миколаївського облвиконкому (сільської) Ради депутатів трудящих (сільобл-

постачзбут). Згідно з рішенням виконкомів Миколаївських обласних (промислової і 
сільської) Рад депутатів трудящих від 8 грудня 1964 р. № 8/9-3-39 Промоблпостачз-
бут і Сільоблпостачзбут об’єднані в єдине управління матеріально-технічного поста-
чання і збуту Миколаївського облвиконкому депутатів трудящих (облпостачзбут). У 

травні  1969 р. згідно з наказом Головного управління Ради Міністрів УРСР з мате-
ріально-технічного постачання від 6 травня 1969 р. № 209 управління матеріально-

технічного постачання і збуту Миколаївського облвиконкому перейменовано в Ми-

колаївське обласне управління постачання і збуту Головного управління Ради Мініс-
трів УРСР з матеріально-технічного постачання (облпостачзбут) і підпорядковано 

Головному управлінню Ради Міністрів УРСР з матеріально-технічного постачання 

(Головпостачу УРСР). Основними завданнями є матеріально-технічне постачання 

установ і організацій Миколаївської області.  
 

Рішення і розпорядження Миколаївського облвиконкому. Накази по 

управлінню з адміністративно-господарських питань. Фінансові плани і плани 

товарообігу. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Ін-

формації про роботу облпостачзбуту. Листування з Миколаївським облвикон-

комом про організацію матеріально-технічного постачання. 

ОРГАН І З АЦ І Ї  ТА  П І ДП РИЄМСТВА   

ПОСТАЧАННЯ  ТА  З БУТУ  

Миколаївська контора по постачанню і збуту 

Николаевская контора по снабжению и сбыту 

Ф. Р-928, 77 од. зб., 1938–1940, 1944–1948 рр. Описи. Рос. мова. 

Відновила свою діяльність у квітні 1944 р. як обласна контора постачання промис-
лової кооперації Миколаївської області “Облпромпостач”, знаходилася у віданні 
Облпромради. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР і постановою Президії 
Укооппромради у квітні 1948 р. “Облпромпостач” ліквідована. Контора постачання і 
збуту Миколаївської облпромради відновила діяльність у жовтні 1949 р. У зв’язку з 
ліквідацією системи промислової кооперації згідно з постановою уряду з грудня 

1960 р. “Облпромкооппостачзбут” переданий обласному відділу місцевої промисло-

вості під назвою “Облпостачпобутобслуговування”. Займалася заготівлею і реаліза-
цією товарів. 

 

Положення про контору. Накази з основної діяльності та з особового скла-
ду. Фінансові плани і звіти. Кошторис. Штатний розпис. Особові рахунки пра-
цівників. Відомості нарахування заробітної плати. Касові книги. Протоколи 

ліквідаційної комісії (1940, 1948). Головна книга. Ліквідаційний баланс 
(1940). Заяви про прийом на роботу. Листування з Укрпромрадою про заготів-

лю, придбання і реалізацію товарів. 

 



559 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Відділи робітничого постачання 

Отделы рабочего снабжения 

5 фондів, 1109 од. зб., 1933–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Суднобудівного  заводу  ім .  61 Комунара ,  ф. Р-1345, 155 од. зб., 1935–1936, 1944–

1950 рр. 

Суднобудівного  заводу  ім .  А .  Марті  (рибне господарство), ф. Р-1368, 14 од. зб., 

1933–1935 рр. 

Суднобудівного  заводу  ім .  А .  Марті ,  ф. Р-1115, 785 од. зб., 1930–1937, 1943–

1950 рр. 

Суднобудівного  заводу  електромортресту ,  ф. Р–1920, 37 од. зб., 1944–1948 рр. 

Заводу  дорожніх  машин ,  ф. Р–1944, 118 од. зб., 1942–1949 рр.  

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1933–1950 рр. Підпо-

рядковувались Головному управлінню робітничого постачання Наркомату постачан-

ня УРСР. Забезпечували підприємства спецодягом та іншими матеріалами. 

 

Накази та циркуляри Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, 

Народного комісаріату суднобудівної промисловості, мінометного озброєння. 

Рішення облвиконкому. Постанови Головного управління торговельної інспе-
кції з питань перевірки торговельної мережі. Виробничо-фінансові плани. На-
кази з адміністративно-господарських питань і з особового складу. Кошторис. 
Штатний розпис. Звіти про основну діяльність. Розрахунково-платіжні відо-

мості. Списки робітників і службовців. Листування з Головним управлінням 

робітничого постачання Міністерства суднобудівної промисловості і з Голов-

ним управлінням робітничого постачання Міністерства шляхового машинобу-

дування з фінансових питань, про вилов риби, діяльність відділів та ін. 

 

Миколаївське акціонерне товариство “Південний роздрібник” 

Николаевское акционерное общество “Южный розничник” 

Ф. Р-448, 4 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене 8 липня 1925 р. Ліквідоване у 1927 р.  

Займалося постачанням продуктів установам і населенню. 

 

Листування з підприємствами про постачання продуктів, товарів, про 

оплату по векселях. 

 

Херсонське агентство Миколаївської контори “Утильзбір” 

Херсонское агентство Николаевской конторы “Утильсбор” 

Ф. Р-446, 6 од. зб., 1927, 1929–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене в квітні 1926 р. як склад Укрутильзбору, на базі якого було відкрите агент-
ство.  

Ліквідоване 31 жовтня 1930 р. 

 

Циркуляри голови правління Держторгу УСРР про ліквідацію контори. 

Акти ревізії товарів на складах. Відомості руху товарів. Плани по заготівлі 
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вторинної сировини. Листування з установами про збір і заготівлю вторинної 
сировини. 

  

Миколаївська обласна контора ветеринарного  

зоотехнічного постачання і збуту “Ветпостачзбут” 

Николаевская областная контора ветеринарного  

зоотехнического снабжения и сбыта “Ветснабсбыт” 

Ф. Р-930, 1 од. зб., 1938–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1938–1941 рр.  

Займалась постачанням ветеринарних препаратів і зоотехніки. 

 

Відомості нарахування заробітної плати і табелі виходу на роботу. 

 

Миколаївська філія Одеського міжобласного  

відділу робітничого постачання “Головнафтопостач”  

Николаевский филиал Одесского межобластного  

отдела рабочего снабжения “Главнефтеснаб” 

Ф. Р-1164, 21 од. зб., 1944–1947 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відновила діяльність у 1944 р. Згідно з наказом Головнафтопостач від 16 січня 

1947 р. ліквідована.  
Забезпечувала постачання нафтопродуктами підприємства, організації. 
 

Накази Головного управління з постачання народного господарства нафто-

продуктами при Раднаркомі СРСР про організацію відділу робочого постачан-

ня при Одеському управлінні “Головнафтопостач”. Наказ Народного комісарі-
ату торгівлі СРСР і інструкція про порядок витрат і обліку продукції; накази, 

розпорядження Одеського міжобласного відділу робітничого постачання про 

ліквідацію Управління робітничого постачання, “Укрнафтопостач”, про  

результати ревізії миколаївської філії; накази з особового складу; штатний 

розпис; списки працівників; особові рахунки; відомості на виплату зарплати; 

картотеки по обліку основних засобів. 

 

Підсобне господарство при управлінні табору для військовополонених № 126 

Подсобное хозяйство при управлении лагерем для военнопленных № 126 

Ф. Р-1474, 49 од. зб., 1944–1949 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворено у січні 1945 р. Підпорядковувалося Міністерству внутрішніх справ СРСР. 

Ліквідовано у зв’язку з ліквідацією табору №126 згідно з наказом начальника УВС 

по Миколаївській області № 33 від 14 березня 1949 р. Займалося постачанням сіль-

госппродуктів військовополоненим. 

 

Накази начальника управління табору № 126. Акти обстеження господарс-
тва. Звіти з тваринництва. Інвентаризаційні відомості по обліку ветеринарного 
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майна і медикаментів. Журнали реєстрації довідок. Листування з окружним 

управлінням з питань тваринництва, рослинництва. Штатні розписи. 

 

Підсобне господарство тюрми № 1 УМВС по Миколаївській області  
Подсобное хозяйство тюрьмы № 1 УМВД по Николаевской области 

Ф. Р-1961, 35 од. зб., 1945–1951 рр. Опис. Рос. мова. 

Підсобне господарство створено у березні 1944 р. Діяльність організації простежу-

ється за документами протягом 1945–1951 рр. 

Надійшов на зберігання у 1951 р. 

 

Книги наказів. Виробничо-фінансові плани. Акти документальної ревізії 
фінансово-господарської діяльності. Касові книги. Контрольні журнали. Міся-

чні баланси. Документи з особового складу. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Постачторг” 

Общество с ограниченной ответственностью фирма “Снабторг” 

Ф. Р-3426, 268 од. зб., 1953–2001 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворено у 1945 р. як Миколаївський обласний трест житлово-комунального поста-
чання і торгівлі згідно з постановою Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від 

19 березня 1945 р. № 466. Підпорядковувалось житловому управлінню відділу кому-

нального господарства Миколаївського облвиконкому.  

Згідно з рішенням облвиконкому від 10 січня 1959 р. № 39 трест ліквідовано. Відно-

вив діяльність у 1960 р. згідно з рішенням № 1040 облвиконкому від 18 листопада 

1960 р. Згідно з наказом № 33 від 16 лютого 1988 р. трест перейменований в обласне 
управління виробничо-технологічної комплектації. З 19 жовтня 1989 р. управління 

перейменовано в обласний трест житлово-комунального господарства, збуту і торгі-
влі. Згідно за свідоцтвом виконкому Миколаївської міськради за № 1962/1 від 

17 квітня 2000 р. трест реорганізований у товариство з обмеженою відповідальністю 

фірму “Постачторг”.  

Керувало роботою підпорядкованих підприємств, займалося заготівлею, постачан-

ням і реалізацією матеріалів і обладнання для житлово-комунального господарства. 
 

Статути тресту (1953, 1962). Накази обласного відділу комунального гос-
подарства з адміністративно-господарських питань і з особового складу. Пла-
ни, звіти про роботу по праці та товарообігу. Штатний розпис. Документи 

профкому. 

 

Миколаївська обласна контора по постачанню і збуту 

Николаевская областная контора по снабжению и сбыту 

Ф. Р-2766, 11 од. зб., 1945–1947 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена у липні 1945 р. Знаходилась у веденні Миколаївської облліспромспілки. 

Ліквідована у 1948 р. 
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Займалася постачанням і збутом дерева. 
 

Накази і розпорядження по конторі; річний звіт; касова книга; список осо-

бового складу; відомості нарахування заробітної плати. 

 

Бази і склади 

Базы и склады 

9 фондів, 96 од. зб., 1922–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенська  овочева  база ,  ф. Р-429, 7 од. зб., 1930 р. 

Миколаївська база акціонерного товариства по збуту сільськогосподарських 

машин і обладнання на Україні “Плугатар”, ф. Р-456, 17 од. зб., 1926–1928 рр. 

Об’єднана Миколаївсько-Херсонська оптово-роздрібна база заводоуправління 

центральних винних і лікеро-горілчаних заводів “Укрсадовинтрест”, ф. Р-1155, 

6 од. зб., 1933–1939 рр. 

Миколаївська міжрайонна база по виробництву, збуту автомобільних і трактор-

них запчастин, ф. Р-1337, 4 од. зб., 1933–1935 рр. 

Миколаївська збутова база “Головконсерв”, ф. Р-1352, 18 од. зб., 1935–1939 рр. 

Миколаївська міжрайонна база Одеської обласної спілки споживчих кооперати-

вних організацій, ф. Р-1391, 6 од. зб., 1932–1935 рр. 

Миколаївська обласна винбаза “Укрголоввино”, ф. Р-2078, 15 од. зб., 1948–1955 рр. 

Миколаївський очисний винний склад № 3 об’єднання спиртової промисловості 
України, ф. Р-561, 20 од. зб., 1922–1926 рр. 

Лісовий склад Новобузької бази Миколаївської спілки сільськогосподарських 

кооперативів “Сільспілка”, ф. Р-572, 3 од. зб., 1927–1928 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1922–1955 рр. Підпо-

рядковувались галузевим відомствам, трестам, обласним управлінням та конторам 

матеріально-технічного постачання. Займалися матеріально-технічним постачанням, 

заготівлею та збутом продукції. 
 

Постанови колегії Наркомторгу УРСР про ціни та калькуляцію. Постанови 

Народного комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР про порядок обстеження 

торговельних організацій. Накази та розпорядження Народного комісаріату 

харчової промисловості про якість і реалізацію товарів. Протоколи виробни-

чих нарад. Договори про постачання овочів і фруктів та листування з устано-

вами про їх перевезення і зберігання. Листування з правлінням, установами з 
комерційних питань, про виконання замовлень, постачання сільськогосподар-

ського обладнання, рух товарів і заготівлю тари. Відомості на заробітну плату. 

Меморіальні ордери. Кошторис. Списки працівників. Заяви про прийом та зві-
льнення. Штатний розпис. 
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ЗАГОТІВЛЯ  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  З А ГОТ І ВЛ ЕЮ  

Надзвичайний уповноважений військово-заготівельної  
комісії Румунського фронту 

Чрезвычайный уполномоченный военно-заготовительной  

комиссии Румынского фронта 

Ф. Р-2250, 2 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1919 р. 

Керував заготівлею продуктів. 

 

Телеграми щодо заготівлі продуктів та відпуску продуктів. 

 

Управління уповноваженого Міністерства  

заготівель СРСР по Миколаївській області 
Управление уполномоченного Министерства  

заготовок СССР по Николаевской области 

Ф. Р-2137, 832 од. зб. 1944–1956 рр. Описи. Рос. мова. 

Організоване в 1938 р. як Управління уповноваженого Наркомату заготівель СРСР 

по Миколаївській області. У травні 1953 р. увійшло до складу обласного управління 

сільського господарства і заготівель, а з грудня 1953 р. знову відновило роботу як 

самостійне управління. Ліквідовано у квітні 1956 р. на підставі наказу Міністерства 
заготівель СРСР від 31 січня 1956 р. з передачею функцій обласному управлінню 

сільського господарства. 
Здійснювало контроль за виконанням колгоспами, радгоспами та індивідуальними 

господарствами державних постачань продуктів сільського господарства, керувало 

діяльністю заготівельних організацій області. 
 

Накази і розпорядження уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 

УРСР, постанови бюро Миколаївського обкому КП України з питань заготівлі 
зернових культур, протоколи і постанови атестаційних комісій про присвоєн-

ня спеціальних звань, плани робіт, штатний розпис, звіти по кадрах, плани 

заготівлі продуктів тваринництва; особові справи працівників і особові рахун-

ки; листування з Міністерством заготівлі СРСР з питань організації заготівлі 
продуктів, зернових культур, продуктів тваринництва; районні списки нараху-

вання постачань овочів і картоплі. 
 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по районах 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по районам 

18 фондів, 766 од. зб., 1944–1957 рр. Описи. Рос. мова. 

Анатоліївський ,  ф. Р-2166, 1 од. зб. 1919–1920 рр. 

Арбузинський ,  ф. Р-4025, 28 од. зб., 1947–1957 рр. 
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Баштанській ,  ф. Р-4127, 45 од. зб., 1944–1955 рр. 

Варварівський ,  ф. Р-3012, 70 од. зб., 1948–1955 рр. 

Великовраді ївський ,  ф. Р-4559, 24 од. зб., 1944–1956 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-2138, 219 од. зб., 1944–1956 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-5070, 70 од. зб., 1945–1956 рр. 

Єланецький ,  ф. Р-4442, 38 од. зб., 1944–1951, 1953–1954 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5447, 32 од. зб., 1944–1955 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5528, 29 од. зб., 1948–1956 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4861, 47 од. зб., 1944–1956 рр. 

Мостівський ,  ф. Р-5069, 35 од. зб., 1944–1955 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-5970, 20 од. зб., 1944–1955 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4481, 15 од. зб., 1952–1956 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3914, 23 од. зб., 1944–1954 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-5193, 29 од. зб., 1944–1956 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-4665, 13 од. зб., 1952–1955 рр. 

Тилігуло -Березанський ,  ф. Р-5237, 28 од. зб., 1944–1956 рр. 

 

Органи Уповноваженого Народного комісаріату заготівель СРСР по районах Мико-

лаївської області відновили свою діяльність у 1944 р. після визволення території 
районів від нацистських окупантів. У березні 1946 р., у зв’язку з перетворенням  

народних комісаріатів у Міністерство, органи Уповноваженого Народного комісарі-
ату заготівель перейменовані – Уповноважений Міністерства заготівель СРСР. 

У червні 1953 р. згідно з постановою № 1096 Ради Міністрів УРСР від 30 травня 

1953 р. відділ сільського господарства і заготівлі реорганізований в Управління сіль-

ського господарства і заготівлі з передачею функцій Уповноваженого міністерства 
заготівлі органи Уповноваженого Міністерства заготівлі СРСР по районах припини-

ли свою діяльність. У грудні 1953 р. згідно з постановою № 2895 Ради Міністрів 

СРСР від 7 грудня 1953 р. Управління сільського господарства і заготівель усунено, 

а органи Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по районах області відно-

вили свою діяльність. Припинили свою діяльність у 1956 році згідно з постановою 

№ 259 ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 12 березня 1956 р. “Про зміни в 

структурі апарату міністерств і відомств у зв’язку з передачею їм функцій по заго-

тівлі сільгосппродуктів”. 

Займалися заготівлею всіх видів сільгосппродукції, керували діяльністю заготівель-

них установ. 

 

Накази управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Оде-
ській і Миколаївській областях, плани державних постачань продукції рос-
линництва і тваринництва, звіти про виконання постачань, плани здачі держа-
ві продуктів, статзвіти по кадрах, штатний розпис, кошторис, листування про 

виконання плану заготівлі сільгосппродуктів, олійних культур, м’яса, молока. 
 

Управління по заготівлі і постачанню паливом населення,  

комунально-побутових підприємств і установ 

Управление по заготовке и снабжению населения,  

коммунально-бытовых предприятий и учреждений  

Ф. Р-2896, 357 од. зб., 1944–1961; 1965–1987 рр. Описи. Рос. мова. 

Відновило свою діяльність у 1944 р. згідно з постановою № 458 виконкому Микола-
ївської обласної Ради депутатів трудящих і підпорядковувалося йому як обласний 
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паливний трест. У червні 1961 р. згідно з рішенням Миколаївського облвиконкому 

депутатів трудящих за № 551 від 26 червня 1961 р. трест був ліквідований, а в липні 
1965 р. згідно рішення Миколаївського облвиконкому депутатів трудящих за № 456 

від 28 червня 1965 р. знов утворений. Згідно з рішенням Миколаївського облвикон-

кому депутатів трудящих № 222 від 25 квітня 1973 р. на базі тресту створене управ-

ління по заготівлі і постачанню паливом населення, комунально-побутових підпри-

ємств і установ. 

Займалося заготівлею і продажем палива населенню, підприємствам і установам. 

 

Накази Укрголовпалива, накази по тресту, по управлінню з адміністратив-

но-господарських питань та з особового складу; фінансові плани, плани з пра-
ці, звіт з фінансово-господарської діяльності по кадрах; листування з Укрго-

ловпаливом про стан забезпечення паливом населення області, про трудову 

дисципліну; документи профкому. 

 

Державна інспекція по закупках і якості  
сільськогосподарських продуктів по Миколаївській області 
Государственная инспекция по закупкам и качеству  
сельскохозяйственных продуктов по Николаевской области 

Ф. Р-5712, 168 од. зб., 1970–1984 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по Мико-

лаївській області створена згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 12 вересня 

1969 р. № 746. Розпочала свою діяльність 15 травня 1970 р. на підставі наказу Мініс-
терства заготівель УРСР від 7 травня 1970 р. № 92-к. Була безпосередньо підпоряд-

кована Міністерству заготівель УРСР, у своїй діяльності керувалася наказами Мініс-
терства заготівель СРСР та Міністерства заготівель УРСР, постановами бюро Мико-

лаївського обласного комітету партії та рішеннями виконкому Миколаївської облас-
ної Ради депутатів трудящих (з 1977 р. – народних депутатів). Державна інспекція 

по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по Миколаївській області за-
ймалась організацією заготівлі сільськогосподарських продуктів та сировини в обла-
сті, контролем за забезпеченням високої якості продуктів та сировини, координа-
цією заготівельної діяльності всіх організацій та підприємств, які займались заготі-
вельною діяльністю в області. 
Документи надійшли на зберігання у 1984–1986 рр. 

 

Положення про державну інспекцію по закупках і якості сільськогосподар-

ських продуктів по Миколаївській області. Накази Міністерства заготівель 

УРСР та рішення виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудя-

щих (народних депутатів), що стосуються діяльності інспекції. Накази з адмі-
ністративно-господарської діяльності. Квартальні та річні плани заготівлі 
сільськогосподарських продуктів. Фінансово-господарські та статистичні зві-
ти. Листування з вищими та місцевими організаціями з питань закупівлі та 
якості сільськогосподарських продуктів. Штатні розписи, кошториси адміні-
стративно-господарських витрат. Профспілкові документи. 
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Очаківська районна державна інспекція  

по закупівлі сільськогосподарських продуктів 

Очаковская районная государственная инспекция  

по закупкам сельскохозяйственных продуктов 

Ф. Р-3969, 13 од. зб., 1961–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Очаківська районна державна інспекція по закупівлі сільськогосподарських продук-

тів створена у березні 1961 р. згідно з постановою Миколаївського обласного комі-
тету партії та виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудя-

щих “Про перебудову та поліпшення організації державних закупівель сільськогос-
подарських продуктів” від 29 березня 1961 р. № 278. Очаківська районна державна 
інспекція по закупівлі сільськогосподарських продуктів займалась організацією за-
купівель та контролем за виконанням державних планів закупівель зерна, технічних 

культур, м’яса, молока та інших сільськогосподарських продуктів і сировини. 

Виділений у самостійний фонд у 1974 р. 

 

Накази Миколаївського обласного управління Міністерства заготівель 

УРСР та рішення виконавчого комітету Очаківської районної Ради депутатів 

трудящих, що стосуються діяльності інспекції. Місячні плани роботи держав-

ної інспекції. Звіти та інформації про роботу державної інспекції по закупкам. 

Зведення договорів та протоколів на контрактацію сільськогосподарських 

продуктів. Штатні розписи, кошториси витрат. Книга обліку кредиту та ви-

трат за 1961 р. Протоколи засідань правління колгоспів району про основні 
показники розвитку сільськогосподарського виробництва та продажу державі 
сільськогосподарської продукції. 

ОРГАН І З АЦ І Ї  ТА  П І ДП РИЄМСТВА  З А ГОТ І ВЛ І  

Миколаївська контора Одеського шкіряного  

тресту шкіряної промисловості 
Николаевская контора Одесского кожевенного треста  

кожевенной промышленности  

Ф. Р-586, 70 од. зб., 1921–1924 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1921–1924 рр. 

Підпорядковувалась Одеському шкіряному тресту шкіряної промисловості. 
Керувала діяльністю шкіряних заводів і взуттєвих фабрик з питань заготівлі, пере-
робки сировини та реалізації готової продукції. 
 

Накази директора (1922–1923). Протоколи виробничих нарад (1921–1922). 

Відомості, акти, угоди про закупівлю худоби, надходження і витрачання шкі-
ряної сировини, оренду приміщень. Статистичні відомості про потужність 

шкіряних заводів і збут готової продукції. Паспорт взуттєвої фабрики 

“Пятиугольник” (1922). Документи про передачу Миколаївської фабрики 
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“Пятиугольник”, взуттєвої фабрики при каторжній тюрмі м. Херсон, шкіряних 

заводів “Труженик” і Гаса в підпорядкування Одеського шкіряного тресту 

(1922). Протоколи засідань комітету по цінах (1921–1923). Прейскуранти цін 

на готову продукцію (1923). Списки працівників і відомості на видачу заробіт-
ної плати працівникам контори і взуттєвої фабрики “Пятиугольник”.  

 

Миколаївська заготівельна контора Одеського  

губернського продовольчого комісаріату 

Николаевская заготовительная контора Одесского  

губернского продовольственного комиссариата 

Ф. Р-484, 17 од. зб., 1922–1924 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується ща документами протягом 1922–1924 рр. 

Здійснювала заготівлю продовольства. 
 

Накази, інструкції і постанови Одеського губернського продовольчого ко-

мітету з фінансово-господарських питань; протоколи нарад контори; акти і 
договори з підприємствами області про фінансово-господарську діяльність; 

накази з особового складу (1922, 1923); списки і анкети працівників; листу-

вання з Одеським губернським продовольчим комітетом про прийом, переве-
зення, зберігання продуктів, з фінансово-господарських питань; відомості про 

рух податкових товарів та ін. 

 

Миколаївська міжрайонна хлібозаготівельна контора “Заготзерно” 

Николаевская межрайонная хлебозаготовительная контора “Заготзерно” 

Ф. Р-471, 62 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена у 1922 р. як Миколаївське відділення Одеської райконтори Українського 

тресту “Укрхліб”, з квітня 1926 р. підпорядковувалась Українському хлібозаготіве-
льному тресту “Укрхліб”, з травня 1928 р. – Всеукраїнській конторі акціонерного 

товариства “Хлібопродукт”; з вересня 1930 р. – Всеукраїнській конторі Всесоюзного 

об’єднання “Союзхліб”, з 1932 р. іменувалася Миколаївська міжрайонна хлібозаготі-
вельна контора “Заготзерно”. 

Займалася заготівлею, зберіганням та переробкою зернових культур. 

 

Постанови ради праці й оборони, накази Укрраднаргоспу, циркуляри й ін-

струкції Українського мукомольного тресту про переробку зерна, облік пали-

ва, продаж хлібопродуктів. Книга наказів з адміністративно-господарських 

питань із особового складу; протоколи губернської економічної наради; звіти 

про діяльність; мандати; списки робітників і службовців млинів № 1, 4 м. Ми-

колаїв і № 3 м. Херсон; довідки, посвідчення працівників; листування з елева-
торами і заготівельними пунктами про проведення хлібозаготівель, про пере-
робку хлібопродуктів; штатний розпис; доповідні записки щодо крадіжок зер-

на; особові справи працівників (1926). 
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Миколаївська контора Українського  

м’ясохолодобійного тресту “Укрм’ясохолодобійня” 

Николаевская контора Украинского  

мясохладобойного треста “Укрмясохладобойня” 

Ф. Р-4242, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1924 р. 

Підпорядковувалась Українському м’ясохолодобійному тресту “Укрм’ясохолодо-

бійня”. 

Займалась заготівлею худоби, переробкою та реалізацією м’ясопродуктів.  

 

Протоколи засідань ради відповідальних працівників контори, засідань 

робочої конфліктної комісії (РКК) Миколаївської ковбасної фабрики. Відомо-

сті про заготівлю худоби, переробку і збут готової продукції. Колективні до-

говори. Акти передачі при зміні управляючого сільськогосподарської бази 

“Красное Парутино”. Списки працівників контори. 

 

Миколаївська контора Центрального військово-промислового господарства 

Николаевская контора Центрального военно-промышленного хозяйства 

Ф. Р-1568, 4 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1926 рр. 

 

Накази, циркуляри Одеського відділення Центрального військово-промис-
лового господарства, Миколаївської контори, Миколаївського гарнізону і лис-
тування з ними про заготівлю худоби, сіна, про оренду земельних ділянок, про 

ліквідацію Херсонського заготівельного пункту, про постачання продуктів і 
сіна військовим частинам. Списки працівників контори.  

 

Агентства Одеської контори “Цукротрест” 

Агентства Одесской конторы “Сахартрест” 

2 фонди, 15 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївське ,  ф. Р-1793, 13 од. зб., 1925–1927 рр.  

Первомайське ,  ф. Р-2728, 2 од. зб., 1925–1926 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1925–1927 рр. Підпо-

рядковувались Одеській конторі “Цукротрест”. 

 

Накази, постанови, розпорядження Наркоматів фінансів і праці СРСР, 

об’єднання цукрової промисловості УРСР, Одеської контори “Цукротрест”. 

Акти обстеження роботи агентства (1927), ревізій фінансово-господарської 
діяльності (1925–1926). Протокол наради уповноважених Наркомторгу на Ми-

колаївщині про ліквідацію Миколаївської контори (1927). Листування з об’єд-

нанням цукрової промисловості УСРР і Одеською конторою “Цукротрест” 
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про рух цукрової продукції та порядок стягнення надбавок на житлове будів-

ництво. Кошторис агентства (1927). 

 

Миколаївська контора Всеукраїнського об’єднання “Утильзбір” 

Николаевская контора Всеукраинского объединения “Утильсбор” 

Ф. Р-445, 97 од. зб., 1926–1930 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена 1 березня 1926 р. як уповноважений Одесько-Подільського крайового від-

ділення “Укрутильзбір” на Миколаївщині, потім як уповноважений Укрутильзбору 

по Миколаївсько-Херсонському округу. 

Ліквідована 31 жовтня, 1930 р. у зв’язку зі злиттям “Укртильзбір” з “Укрутиль”. 

Керувала роботою районних контор і заготівельних пунктів по збору вторинної си-

ровини. 

 

Циркуляри ветеринарного управління СРСР про збір, зберігання і переве-
зення вторинної сировини; протоколи нарад контори; генеральні договори, 

укладені з організаціями, про заготівлю і відвантаження вторсировини; накази 

з особового складу (1929, 1930); касовий авансовий звіт; звіт з фінансово-

господарської діяльності; особові рахунки працівників (1926); відомості нара-
хування заробітної плати (1927); акти реалізації держмайна; листування з 
установами, зі складами про переробку, зберігання, відвантаження вторсиро-

вини. 

 

Миколаївська міжрайонна контора Всесоюзного державного  

об’єднання кормової промисловості “Союзпромкорм” 

Николаевская межрайонная контора Всесоюзного государственного  

объединения кормовой промышленности “Союзпромкорм”  

Ф. Р-1280, 52 од. зб., 1931–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1931–1932 рр. Ліквідо-

вана в 1932 р. Функції передані Всесоюзному об’єднанню “Заготзерно”. 

Підпорядковувалась Всесоюзному об’єднанню кормової промисловості “Союз-
промкорм”. 

Керувала роботою районних сінопунктів по заготівлі кормів.  

 

Інструкції і циркуляри Всеукраїнської контори “Союзпромкорм”, Микола-
ївської контори про проведення заготівлі сіна, створення страхового держав-

ного фонду фуражу, встановлення цін на сіно і солому, перевезення і охорону 

кормів, забезпечення Червоної Армії кормами, бронювання робочої сили і 
транспорту, розбронювання державного мобілізаційного фонду. Накази 

управляючого контори (1931–1932). Списки млинів (1931). Зведені баланси, 

відомості про заготівлю кормів. Ліквідаційний баланс (1932). Дислокація ра-
йонних сінопунктів (1932). Листування з ліквідкомом з питань передачі функ-

цій Миколаївської міжрайонної контори Всесоюзному об’єднанню 

“Заготзерно” (1932). Штатні розписи і кошториси видатків. Списки працівни-
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ків контори і сінопунктів. Відомості про видачу заробітної плати працівникам 

контори. 

 

Миколаївська заготівельна контора державного тресту “Металобрухт”  

Николаевская заготовительная контора государственного треста 

“Металлолом” 

Ф. Р-1424, 2 од. зб., 1932 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932 р. 

Займалася заготівлею і збутом брухту чорних металів. 

 

Інструкція Народного комісаріату важкої промисловості про стан річного 

звіту і звіт про роботу контори. 

  

Миколаївська міжрайонна заготівельна контора  

Николаевская межрайонная заготовительная контора  

Ф. Р-1329, 41 од. зб., 1931, 1935–1939 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1937, 1935–1939 рр. 

Займалася заготівлею і збутом плодоовочевої продукції. 
 

Накази по Народному комісаріату торгівлі СРСР, по конторі; постанови і 
накази Ради Народних комісаріатів УРСР про заготівлю овочів і фруктів, 

прейскурант цін на квашені овочі, штатний розпис; звіт про діяльність контори; 

протоколи нарад, інвентаризаційної комісії; баланс; журнал обліку працівників. 

 

Миколаївська обласна контора Всесоюзного об’єднання “Заготзерно”  

Николаевская областная контора Всесоюзного объединения “Заготзерно” 

Ф. Р-2806, 408 од. зб., 1944–1956 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена в жовтні 1937 р. У серпні 1941 р. припинила діяльність у зв’язку з нацист-
ською окупацією. Відновила діяльність у грудні 1943 р. на частині визволеної від 

окупантів території. З 1937 р. по 1953 р. називалася Миколаївською обласною  

конторою Всесоюзного об’єднання “Південзаготзерно”. В 1953 р. перейменована в 

Миколаївську обласну контору Всесоюзного об’єднання “Заготзерно”. Ліквідована 
згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1957 р. 

Займалася заготівлею, збереженням і відправкою зерна, експлуатацією елеваторів, 

мукомольних комбінатів, зерносушарок та інших підсобних господарств і підпри-

ємств. 

 

Накази Народного комісаріату заготівель СРСР (1944–1945 рр.) та Мініс-
терства заготівель СРСР (1946–1953 рр.), Всесоюзного об’єднання та Україн-

ської республіканської контори “Південзаготзерно” (1944–1953 рр.). 

Накази по конторі. Плани, звіти про роботу. Інформації та аналітичні таб-

лиці про виконання річних планів заготівельними пунктами, елеваторами, ба-
зами реалізації хлібопродуктів. Контрольні цифри і проекти планів господар-

ської діяльності контори і підприємств, що перебували у її підпорядкуванні. 
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Листування про методи поліпшення роботи, заготівлю зерна, про впровад-

ження механізації на пунктах “Заготзерно”, про капітальне будівництво. 

 

Миколаївська обласна контора по заготівлі худоби (облзаготхудоба) 

Николаевская областная контора по заготовке скота (облзаготскот) 

Ф. Р-2779, 1 од. зб., 1940 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1940 р. 

Займалася заготівлею худоби. 

 

Звіт по заготівлі худоби. 

 

Миколаївська обласна контора “Заготскотовідгодівля” 

Николаевская областная контора “Заготскотооткорм” 

Ф. Р-3663, 806 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Рос. мова. 

Відновила свою діяльність у березні 1944 р. Підпорядковувалась Українській респу-

бліканській конторі “Держголовзаготскот Центру”. У 1945 р. в зв’язку з утворенням 

Української республіканської контори Головного управління по заготівлі худоби 

Півдня контора перейменована в Миколаївську обласну контору “Головзаготскот 
Півдня”. З березня 1946 р. контора увійшла в систему Міністерства м’ясної та моло-

чної промисловості СРСР. З 1953 р. знаходилась у веденні Української республікан-

ської контори по заготівлі худоби Міністерства промисловості продовольчих това-
рів СРСР, з квітня 1956 р. – у веденні Головного управління по прийому худоби і 
птахів і перейменована в Миколаївську обласну контору “Укрголовскотосировина”. 

У червні 1957 р. перейменована в Миколаївську обласну контору “Скотосировина” з 
підпорядкуванням Управлінню м’ясної і молочної промисловості Херсонського рад-

наргоспу. У 1963 р. переходить у ведення Управління м’ясної і молочної промисло-

вості Чорноморського раднаргоспу. У жовтні 1965 р. контора перейшла у ведення 

Головного управління по заготівлі і промисловому відгодуванню худоби і птиці 
“Укрголовзаготскотовідгодівля” і перейменована в Миколаївську обласну контору 

“Заготскотовідгодівля” з такими ж функціями. У липні 1970 р. з організацією об’єд-

нань м’ясної і молочної промисловості контора ліквідована. 
Здійснювала керівництво і контроль за діяльністю районних заготівельних контор і 
радгоспів, які проводили закупівлю і відгодування худоби для здачі державі. 
 

Постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, накази Української республікан-

ської контори по заготівлі худоби, постанови і рішення Миколаївського обл-

виконкому; виробничо-фінансові плани; звіти з фінансово-господарської дія-

льності; штатні розписи; кошториси; документи профкому. 

 

Миколаївська обласна контора “Заготскотсировина” 

Николаевская областная контора “Заготскотсырье” 

Ф. Р-3173, 63 од. зб., 1944–1956 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1943 р. Підпорядковувалась Українській республіканській конторі Нар-

комату заготівель СРСР, з 1946 р. – Міністерству заготівель УРСР. 
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Ліквідована у 1956 р. згідно з наказом Міністерства заготівель СРСР від 31 січня 

1956 р. № 62. Функції контори передані Управлінню заготівель Миколаївської облс-
поживспілки. 

Керувала роботою районних контор по заготівлі тваринницької сировини і хутра. 
 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Всесоюзного об’єднання “Загот-
тваринсировина”, накази по конторі з адміністративно-господарських питань 

та з особового складу; плани заготівель тваринної сировини; звіт з фінансово-

господарської діяльності; статистичний звіт про атестацію керуючих робітни-

ків; штатні розписи; плани по праці; документи щодо соцзмаганнь; звіти по 

кадрах. 

 

Миколаївська обласна контора “Укрм’ясомолзбут” 

Николаевская областная контора “Укрмясомолсбыт” 

Ф. Р-1581, 123 од. зб., 1944–1948 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена в квітні 1944 р. Ліквідована 16 жовтня 1949 р. згідно з наказом Міністерст-
ва м’ясної та молочної промисловості УРСР за № 68 від 17 вересня 1949 р. Згідно з 
розпорядженням ліквідкому Української республіканської контори від 4 вересня 

1949 р. за № 235 справи секретаріату за 1948–1949 рр., бухгалтерії за 1949 р. переда-
ні Миколаївському м’ясокомбінату. 

Керувала роботою районних контор, організовувала заготівлю та реалізацію м’ясної 
і молочної продукції. 
 

Накази, постанови Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР. 

Інструкції Української республіканської контори “Головм’ясомолзбут”. Нака-
зи і розпорядження Укрм’ясомолзбуту з господарської діяльності, накази по 

конторі з особового складу. Журнали обліку м’ясопродуктів і жирів для війсь-

кових частин, звіт з спеціального постачання. Анкети і листування особового 

складу; табелі виходу на роботу, особові рахунки, відомості нарахування заро-

бітної плати. 

 

Миколаївська міжобласна контора по заготівлі вторинної сировини  

Николаевская межобластная контора по заготовке вторичного сырья  

Ф. Р-2758, 45 од. зб., 1952–1956 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1952 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1952 р. 

№ 3885 і наказом Української республіканської контори “Головвторсировина” Міні-
стерства легкої промисловості СРСР від 5 листопада 1952 р. № 273. Ліквідована 
15 грудня 1956 р. згідно з наказом Міністра легкої промисловості № 129 від 24 жов-

тня 1956 р. 

Займалася заготівлею вторинної сировини і відправкою її на виробництво. 

 

Накази управляючого конторою про заготівлю вторинної сировини, з осо-

бового складу. Рішення облвиконкому, міськвиконкому про виконання плану 

заготівлі вторсировини; протоколи виробничих нарад; річний звіт з фінансово-
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господарської діяльності; кошториси і штатні розписи; відомості нарахування 

заробітної плати; списки робітників і службовців; особові рахунки; листуван-

ня з обласним управлінням “Головвторсировина” про заготівлю чорних і ко-

льорових металів, про підготовку кадрів, з фінансових питань. 

 

Миколаївський трест по заготівлі і первинній переробці коноплі 
Николаевский трест по заготовке и первичной переработке конопли 

Ф. Р-3176, 596 од. зб., 1957–1970 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений у 1957 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1957 р. 

№ 532 та рішенням облвиконкому № 532 від 19 липня 1957 р. і підпорядковувався 

Миколаївському облвиконкому. З жовтня 1959 р. підпорядковувався управлінню 

легкої промисловості Ради народного господарства Херсонського економічного ад-

міністративного району. З січня 1963 р. до 1965 р. знаходився в підпорядкуванні 
управління текстильної, трикотажної і швейної промисловості Ради народного гос-
подарства Чорноморського економічного району. З 1965 р. до 15 липня 1970 р. зна-
ходився у веденні Укрголовконоплепрому Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Згідно з наказом № 212 від 11 червня 1970 р. Міністра легкої промисловості УРСР і 
наказом № 123 від 22 червня 1970 р. Головного управління Укрльоноконоплепрому 

Міністерства легкої промисловості УРСР Миколаївський коноплетрест ліквідований 

і з 15 липня 1970 р. створена Миколаївська контора по заготівлі і збуту коноплі, яка 
входила до складу Республіканського виробничого об’єднання по первинній обробці 
льону і конопель Міністерства легкої промисловості УРСР. 

Здійснював керівництво і контроль за діяльністю восьми пенькозаводів: Арбузин-

ського, Олександрівського, Баратівського, Веселинівського, Новобузького, Килій-

ського, Великомихайлівського і Жовтневого, які виробляли пеньковолокно і поста-
чали підприємства легкої промисловості. 
 

Накази Головного управління льняної і конопляної промисловості; рішен-

ня і постанови облвиконкому; накази з адміністративно-господарських питань 

і особового складу; план виробництва основної продукції, по праці; техпром-

фінплани тресту коноплезаводів; довідки і відомості про розташування посівів 

конопель в області; листування з Центральним науково-дослідним інститутом 

по якості волокна, Херсонським раднаргосп з питань виконання плану; доку-

менти профкому. 

 

Миколаївська міжобласна контора по заготівлі та збуту коноплі 
Николаевская межобластная контора по заготовке и сбыту конопли 

Ф. Р-5643, 29 од. зб., 1970–1972 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена у 1970 р. згідно з наказом Міністерства легкої промисловості УРСР № 212 

від 11 червня 1970 р. 

Ліквідована в жовтні 1972 р. згідно з наказом Міністерства легкої промисловості 
№ 285 від 22 серпня 1972 р. 

Займалася заготівлею та збутом конопель. 



574 

Державний архів Миколаївської області 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, Республіканського ви-

робничого об’єднання з первинної обробки льону та конопель, рішення облви-

конкому про виконання планів продажу державі конопель; план по виробниц-

тву продукції, по праці; звіти з фінансово-господарської діяльності; статис-
тичні звіти по кадрах; кошториси, штатні розписи; листування про план заку-

півлі льону і конопель, про якість конопель та ін.; документи профкому. 

 

Миколаївське обласне об’єднання по заготівлі і збуту насіння  

овочевих культур і картоплі “Сортнасіннєовоч” 

Николаевское областное объединение по заготовке и сбыту семян  

овощных культур и картофеля “Сортсемовощ” 

Ф. Р-3092, 467 од. зб., 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відновило свою діяльність у березні 1944 р. як Миколаївська обласна контора по 

заготівлі і збуту насіння овочевих культур і картоплі (“Сортнасіннєовоч”). З 1 липня 

1964 р. перетворена в Миколаївське об’єднання “Сортнасіннєовоч”. 

Підпорядковувалась Українській конторі “Укрсортнасіннєовоч”. Згідно з наказом 

Міністерства сільського господарства УРСР від 10 червня 1964 р. на базі обласної 
контори створене Миколаївське обласне об’єднання по заготівлі і збуту насіння ово-

чевих культур “Сортнасіннєовоч”.  

Займалося заготівлею, постачанням і реалізацією сортового й елітного насіння райо-

нованих сортів овочевих, баштанних культур і кормових коренеплодів. 

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 1999 р. 

 

Накази Народного Комісаріату землеробства УРСР, Міністерства сільсько-

го господарства УРСР і СРСР, Української контори, об’єднання “Сорт-
насінняовоч”, начальника обласного об’єднання. Протоколи виробничих на-
рад. Промфінплани контори і підвідомчих заготівельних пунктів, виробничо-

фінансові плани об’єднання, плани агротехнічних заходів. Звіти про агровиро-

бничу діяльність контори, об’єднання та підвідомчих заготівельних пунктів, 

про виробничо-фінансову діяльність. Статистичні звіти. Штатні розписи і ко-

шториси видатків. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське обласне об’єднання по заготівлі  
племінної худоби (облплемтвариноб’єднання) 

Николаевское областное объединение по заготовке  
племенного скота (облплемживобъединение) 

Ф. Р-3152, 328 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Згідно з наказом Наркомату землеробства СРСР від 7 квітня 1944 р. створена Мико-

лаївська обласна контора по заготівлі і збуту сільськогосподарських тварин. У 

1948 р. перейменована на Миколаївську обласну контору по заготівлі і збуту пле-
мінної і користувальної худоби та коней (облтваринконтора). 
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 30 грудня 1965 р. 

та рішення облвиконкому від 31 грудня 1965 р. перетворена в Миколаївське обласне 
об’єднання по заготівлі племінної худоби (облплемтвариноб’єднання). 
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Ліквідоване у березні 1981 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 9 лютого 1981 р. і рішення облвиконкому від 2 березня 1981 р. в зв’язку зі 
створенням обласного об’єднання з племінної справи у тваринництві (облплем-

об’єднання). 

Підпорядковувалось Українській конторі по заготівлі і збуту племінної і користува-
льної худоби і коней, з 1965 р. – Українському об’єднанню по заготівлі племінної 
худоби Міністерства сільського господарства УРСР. 

Документи надійшли на зберігання у 1973 р. 

 

Накази Наркомату землеробства СРСР (1944–1945), Міністерства сільсько-

го господарства УРСР, республіканської контори по заготівлі і збуту племін-

ної худоби, рішення і розпорядження Миколаївського облвиконкому. Прото-

коли виробничих нарад. Торгово-фінансові плани, зведені виробничо-фінан-

сові та зоотехнічні звіти. Акти обстеження роботи райтваринконтор по заготі-
влі і вирощуванню племінних тварин. Біркові книги по заготівлі, ввезенню, 

вивезенню і продажу великої рогатої худоби, овець асканійської породи, сви-

ней української білої породи. Листування з Міністерством сільського госпо-

дарства УРСР, Укртваринконторою, з 1965 р. – Укрплемтвариноб’єднанням, 

Союзплемтвариноб’єднанням, обласним управлінням сільського господарства 
з питань заготівлі і реалізації племінних тварин, затвердження планів штучно-

го запліднення тварин, перереєстрації племінних ферм колгоспів, радгоспів 

області. Штатні розписи, кошториси витрат. Документи про роботу профкому 

та про соціалістичне змагання між колективами Миколаївського, Херсонсько-

го і Кримського облплемтвариноб’єднань. 

 

Миколаївське виробниче об’єднання елеваторної  
і зернопереробної промисловості 
Николаевское производственное объединение элеваторной  

и зерноперерабатывающей промышленности 

Ф. Р-2895, 1203 од. зб., 1957–1988 рр. Описи. Рос. мова. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1957 р. № 881 створено 

Миколаївське обласне управління хлібопродуктів на базі ліквідованої обласної кон-

тори “Заготзерно”. На підставі наказу Міністерства заготівель УРСР від 21 березня 

1961 р. № 17 перейменовано в обласне управління заготівель. Відповідно до поста-
нови ЦК КПРС і Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1962 р. реорганізоване в Мико-

лаївське обласне управління хлібопродуктів з підпорядкуванням Міністерству виро-

бництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР . Відповідно до поста-
нови ЦК КПУ і Ради Міністрів від 3 квітня 1965 р. № 334 реорганізоване в обласне 
управління хлібопродуктів і комбікормової промисловості. Підпорядковувалось Мі-
ністерству хлібопродуктів і комбікормової промисловості. З 1969 р. перейменоване 
в обласне управління хлібопродуктів з підпорядкуванням Міністерству заготівель 

УРСР. Відповідно до наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 5 серпня 1988 р. 

№ 90 перейменоване в Миколаївське виробниче об’єднання елеваторної і зернопере-
робної промисловості. З серпня 1996 р. підпорядковувалось Державній акціонерній 

компанії “Хліб України”. Ліквідоване в 1997 р.  
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Займалось заготівлею, прийманням, розміщенням і реалізацією хлібопродуктів, екс-
плуатацією елеваторно-складського обладнання. 

Перше надходження документів – травень 1971 р. 

 

Накази по управлінню. Плани діяльності управління і підвідомчих уста-
нов, плани з праці та капітального будівництва. Фінансові звіти. Акти вводу в 

експлуатацію об’єктів будівництва. Листування про заготівлю, зберігання хлі-
бопродуктів, реалізацію насіння, експлуатацію обладнання. 

 

Миколаївське виробниче об’єднання по заготівлі  
та первинній обробці коноплі 
Николаевское производственное объединение по заготовке  
и первичной обработке конопли 

Ф. Р-5730, 204 од. зб., 1972–1981 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворено у 1972 р. як Миколаївське міжобласне виробниче об’єднання по заготівлі і 
первинній обробці льону і конопель Українського виробничого об’єднання по пер-

винній обробці льону і конопель згідно з наказом Міністра легкої промисловості 
УРСР від 22 серпня 1972 р. Перейменоване в Миколаївське виробниче об’єднання 

по заготівлі і первинній обробці льону і конопель згідно з наказом Міністерства лег-
кої промисловості УРСР № 147 від 11 червня 1975 р. 

Займалося організацією заготівлі конопель на території області. 
 

Накази Міністерства легкої промисловості, республіканського виробничо-

го об’єднання “Укрльоноконоплепром”, протоколи ради директорів, фінансові 
плани, по виробництву продукції; звіти з фінансово-господарської діяльності 
об’єднання і коноплезаводів; звіти по праці; штатний розпис; листування з 
республіканським виробничим об’єднанням “Укрльоноконоплепром” про ви-

конання плану заготівлі конопель; документи профкому. 

 

Миколаївський м’ясокомбінат  

Николаевский мясокомбинат  

Ф. Р-1212, 58 од. зб., 1930–1937, 1944–1964 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1930–1937, 1944–

1964 рр.  

Підпорядковувався тресту “Укрм’ясопромтрест”. Займався заготівлею худоби, пере-
робкою і реалізацією м’ясопродуктів.  

 

Накази, інструкції, циркуляри промислового тресту “Укрм’ясопромтрест”, 

виробничого об’єднання “Укрм’ясо” і листування з ними з питань заготівлі 
худоби, переробки і реалізації готових м’ясних продуктів. Накази директора 
комбінату (1931, 1933–1937). Акти обстеження комбінату (1935–1937). Каль-

куляція цін на готову продукцію (1933–1937). Відомості, акти, договори, уго-

ди про збір і рух сировини. Штатний розпис і кошторис видатків. Документи з 
особового складу. 
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Миколаївське обласне підприємство “Вторчормет” 

Николаевское областное предприятие “Вторчермет” 

Ф. Р-3175, 572 од. зб., 1944–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене в 1944 р. як міжобласна контора Головного управління по заготівлі, пере-
робці та збуту вторинних чорних металів. З листопада 1948 р. до 1951 р. йменувала-
ся – Миколаївське відділення Одеської контори головного управління по заготівлі, 
переробці та збуту вторинних чорних металів, з 1952 р. – Миколаївське міжобласне 

управління Українського виробничо-заготівельного тресту по збору і заготівлі брух-

ту чорних металів, з 1954 р. до 1958 р. – Миколаївське обласне управління українсь-

кого тресту по збору і заготівлі брухту чорних металів, з 1959 р. до 1966 р. – держав-

не спеціалізоване обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, перероб-

ці і збуту чорних і кольорових металів Міністерства чорної металургії УРСР, з 
1966 р. до 1971 р. – обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, переро-

бці та збуту вторинних чорних металів “Вторчормет” Міністерства чорної металур-

гії УРСР, з 1971 р. до травня 1975 р. – Українське республіканське виробничо-заго-

тівельне об’єднання по заготівлі, переробці і збуту вторинних металів “Укрвтор-

чормет” Міністерства чорної металургії УРСР, згідно з наказом Міністерства чорної 
металургії УРСР від 21 травня 1975 р. перейменоване в Українське республіканське 

промислове об’єднання по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних металів 

“Укрвторчормет”, і Миколаївське обласне виробничо-заготівельне управління 

“Вторчормет” перейшло в підпорядкування “Укрвторчормету”. 

Займалося заготівлею і збутом брухту кольорових металів, керувало діяльністю під-

відомчих підприємств. 

 

Накази Головного управління “Головвторчормет”, Українського республі-
канського виробничо-заготівельного об’єднання по заготівлі, переробці і збу-

ту вторинних чорних металів, накази з основної діяльності; техпромфінплани; 

плани заготівель і з особового складу; звіти з основної діяльності, про вико-

нання плану здачі металобрухту, штатні розписи; документи профкому; лис-
тування з Укрвторчорметом про діяльність управління. 

 

Заготівельні контори Одеського губернського продовольчого комітету 

Заготовительные конторы Одесского губернского продовольственного  

комитета  

2 фонди, 2 од. зб., 1921–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Новоодеська ,  ф. Р-2194, 1 од. зб., 1922–1923 рр. 

Первомайська ,  ф. Р-2184, 1 од. зб., 1921 р. 

 

Утворені у 1919 р. з метою введення державної монополії щодо заготівлі хліба, цук-

ру, солі. Ліквідовані у серпні 1924 р. постановою влади. 

Займалися заготівлею продуктів. 

 

Накази з особового складу, листування з Одеським губпродкомом про змі-
ни в штатному розписі, особовий склад; списки робітників і службовців кон-

тори. 
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Міжрайонні контори “Заготзерно” 

Межрайонные конторы “Заготзерно” 

2 фонди, 140 од. зб., 1931–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська ,  ф. Р-1013, 36 од. зб., 1931–1937 рр. 

Херсонська ,  ф. Р-1012, 104 од. зб., 1933–1937 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1931–1937 рр. 

Займалися заготівлею зернових культур. 

 

Циркуляри, інструкції Всесоюзного об’єднання “Заготзерно”, накази Укра-
їнської контори “Заготзерно” про розвиток торгівлі, соцзмагання, про скла-
дання річного звіту з особового складу, звіти заготівельних пунктів і елевато-

рів; протоколи засідання комісії по реконструкції елеваторів; виробничі плани і 
кошториси. Листування по господарських питаннях, про відвантаження зерна. 

 

Миколаївський пункт по заготівлі бавовни  

Николаевский пункт по заготовке хлопка 

Ф. Р-2181, 11 од. зб., 1954–1956 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений на підставі наказу Міністерства промисловості товарів широкого вжитку 

УРСР від 25 січня 1954 р. за № 38, перебував у віданні Херсонського бавовняного 

заводу. З 1954 р. до жовтня 1955 р. знаходився у системі Міністерства промисловос-
ті товарів широкого вжитку УРСР, з листопада 1955 р. – Міністерства текстильної 
промисловості УРСР. 

Ліквідований 1 червня 1956 р. на підставі наказу Міністерства текстильної промис-
ловості від 22 березня 1956 р. за № 64. 

Займався заготівлею бавовни по колгоспах і радгоспах Миколаївської області, а та-
кож відвантаженням бавовни-сирцю на Херсонський бавовний завод. 

 

Накази по пункту заготівлі, особові рахунки, особові справи. 

 

Первомайське заводоуправління “Союзхліб” 

Первомайское заводоуправление “Союзхлеб”  

Ф. Р-2258, 37 од. зб., 1924–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Діяльність заводоуправління простежується за документах протягом 1924–1931 рр. 

Підпорядковувалося Одеській районній конторі Всесоюзного державного об’єднан-

ня “Союзхліб”.  

Керувало хлібозаготівлями.  

 

Циркуляри та розпорядження Одеської районної контори, Наркомату пра-
ці; листування з Одеською районною конторою, Наркоматом праці, млинами з 
питань хлібозаготівель, якості продукції, з фінансово-економічних питань, 

особового складу та ін.; протоколи засідань бюро партійного комітету; інфор-

маційні та директивні листи; списки співробітників, особового складу млинів; 

характеристики на завідуючих заготівельних пунктів. 
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Первомайська філія Всеукраїнського об’єднання  

м’ясної промисловості “Укрм’ясо” 

Первомайский филиал Всеукраинского объединения  

мясной промышленности “Укрмясо” 

Ф. Р-2067, 20 од. зб., 1930–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність філії простежується за документами впродовж 1930–1932 рр. Здійснюва-
ла керівництво і контроль за роботою заготівельних і відгодівельних пунктів та м’я-

сокомбінату на території району. 

 

Постанови, циркуляри, директиви, інструкції, накази і розпорядження 

Наркомпостача і Наркомвнутторгу УСРР, управління “Укрм’ясо” про вико-

нання планів м’ясозаготівель, заготівлю худоби та відгодівлю її, заборону за-
бою коней, облік та звітність м’ясокомбінату, націнку на м’ясопродукти, що 

здаються; укомплектування тваринницьких ферм. Директиви Укртресту 

“Свиновод” про передачу свиноматок тваринницьким фермам соціалістичного 

сектора. Акти відбору продуктивної молочної худоби. Звіти, відомості про хід 

м’ясозаготівель. Договори на контрактацію худоби. Списки робітників і служ-

бовців м’ясокомбінату. Положення, циркуляри, директиви і накази Наркомв-

нутторгу, управління “Укрм’ясо” про відгодівлю, збільшення заготівлі худо-

би, заборону забою коней, своєчасне подання заявок на залізничні вагони, про 

облік і звітність комбінату. Директивні вказівки управління “Укрм’ясо” щодо 

планів здачі м’яса, акти про відбір продуктивної молочної худоби. Звіти і ві-
домості про хід м’ясозаготівлі. Штатні розписи. Урядові бюлетені по законо-

давству. Типові договори з громадянами на контрактацію худоби, з закладами 

на постачання худоби. Листування з управлінням “Укрм’ясо” про особовий 

склад, Одеським харчотрестом про консервацію та заготівлю крові. 
 

Первомайська міжрайонна контора  

по заготівлі і реалізації плодів і овочів  

Первомайская межрайонная контора  

по заготовке и реализации плодов и овощей  

Ф. Р-2272, 3 од. зб., 1931 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1931 р. 

Займалася заготівлею, переробкою та реалізацією картоплі, плодоовочів. 

 

Витяг із розпорядження про преміювання робітників, листування щодо 

особового складу, про забезпечення овочами військових частин. 

 

Новоодеський зсипний пункт Миколаївської заготівельної контори  

Новоодесский ссыпной пункт Николаевской заготовительной конторы 

Ф. Р-2189, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений згідно з введенням державної монополії на заготівлю хліба.  
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Ліквідований у серпні 1924 р. 

Займався заготівлею хлібопродуктів. 

 

Накази і листування. 

 

Елеватори 

Элеваторы 

2 фонди, 84 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мова. 

Новобузький ,  ф. Р-557, 21 од. зб., 1927–1930 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-1208, 63 од. зб., 1923–1927 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1923–1930 рр. 

Займалися заготівлею, зберіганням та переробкою зернових культур. 

 

Циркуляри і розпорядження Всеукраїнської спілки сільських кооперацій з 
питань прийому, обліку хліба. Постанови, інструкції Ради Народних комісарів 

СРСР по веденню списків, про перегляд тарифікації працівників, кошторис, 
фінансові звіти, списки працівників (1927), протоколи засідань елеваторного 

комітету з питань будування елеватора, план будинку по вул. Нікольській, 

№ 25, який орендувала контора “Експортхліб” (1924), анкети-біографії праців-

ників Миколаївського елеватора і держбанку (1924), штатний розпис і список 

споруд Миколаївського елеватора, відомості на видачу заробітної плати пра-
цівникам Миколаївського елеватора (1926), списки, довідки, особові рахунки 

робітників і службовців. 

КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО   

Миколаївський губернський відділ  

комунального господарства (губкомунвідділ) 

Николаевский губернский отдел  

коммунального хозяйства (губкоммунотдел) 

Ф. Р-101, 397 од. зб., 1919–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений на підставі постанови Миколаївського губревкому від 31 січня 1920 р. як 

відділ губревкому, з травня 1920 р. діяв як відділ губвиконкому і одночасно був під-

порядкований Головному відділу комунального господарства при НКВС УСРР. 

Відав комунальним господарством губернії, обліком, розподілом та експлуатацією 

державного житлового фонду, будівництвом і ремонтом комунальних підприємств, 

житлових будинків, пожежною справою, благоустроєм міст і сіл, забезпеченням їх 

паливом і водою. Керував роботою повітових комунальних відділів. 

Припинив діяльність у листопаді 1922 р. з ліквідацією губернії. 
Надходження документів у 1927 р. 

 

Постанови і циркуляри НКВС УСРР Головному відділу комунального гос-
подарства при НКВС УСРР, губкомунвідділу. Накази губкомунвідділу, поло-
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ження про організацію комунальних відділів (1920). Протоколи засідань коле-
гії губкомунвідділу і його підвідділів, загальних зборів службовців губкомун-

відділу. Річні звіти, доповіді і доповідні записки про діяльність губкомунвідді-
лів і його підвідділів, повітових комунальних відділів, а також підпорядкова-
них йому підприємств і установ, про стан і розвиток комунального господарс-
тва в губернії. Листування про націоналізацію комунальних підприємств, жит-
лових будинків і здачу в оренду, про запровадження в життя нового житлово-

го закону (1921–1922), забезпечення населення житлом, про складання плану 

забудови Миколаєва (1920–1921), визначення міської межі, відведення ділянок 

землі під забудову, благоустрій і озеленення міст і сіл, організацію недільників 

для посадки дерев, про постачання населених пунктів електроенергією, водою і 
паливом, про громадські роботи для безробітних, протипожежну охорону. 

 

Вознесенський повітовий відділ комунального господарства  

Вознесенский уездный отдел коммунального хозяйства 

Ф. Р-70, 144 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений у лютому 1920 р. як підвідділ народного господарства повітового ревко-

му, з 10 травня 1920 р. почав діяти як відділ повітвиконкому і одночасно був підпо-

рядкований Одеському губкомунвідділу. Виконував у масштабі повіту функції, ана-
логічні функціям губкомунвідділу. Припинив діяльність у березні 1923 р. з ліквіда-
цією повіту. 

 

Накази повіткомунвідділу. Протоколи засідань колегії повіткомунвідділу 

(1920–1922). Резолюції нарад завідуючих повіткомунвідділами Одеської губе-
рнії (1920, 1923). Доповіді, звіти і листування про діяльність повіткомунвідді-
лу і комунальних підприємств, їх відкриття, житлове будівництво, націоналі-
зацію і здачу в оренду житлових будинків, про будівництво електростанції у 

Вознесенську і мосту через р. Південний Буг, благоустрій і озеленення Возне-
сенська і сіл повіту, організацію пожежних дружин на підприємствах. Відомо-

сті про стан комунального господарства повіту. 

 

Миколаївський окружний відділ комунального господарства  

Николаевский окружной отдел коммунального хозяйства  

Ф. Р-124, 1345 од. зб., 1920–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у квітні 1923 р. як відділ окрвиконкому, одночасно перебував у підпо-

рядкуванні Одеського губкомунвідділу, а з 1925 р. – Головного відділу комунально-

го господарства при НКВС УСРР. У жовтні 1924 р. реорганізований в окружний 

відділ місцевого господарства, в 1928 р. знову реорганізований в окружний відділ 

комунального господарства. Відав націоналізацією, здачею в оренду і будівництвом 

комунальних підприємств, житлових будинків, забезпеченням населення житлом, 

будівництвом і ремонтом шляхів, місцевим транспортом, протипожежною охоро-

ною. Керував діяльністю районних комунвідділів. Припинив діяльність у вересні 
1930 р. з ліквідацією округу. 

Перше надходження документів – 1925 р., останнє – 1934 р. 
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Постанови, циркуляри і розпорядження НКВС УСРР, Головного відділу 

комунального господарства при НКВС УСРР, окркомунвідділу. Накази по 

окркомунвідділу. Протоколи засідань колегії окркомунвідділу, окружної особ-

ливої будівельної комісії (1923–1928), окружного комітету громадських робіт. 
П’ятирічні плани розвитку комунального господарства, житлового і шля-

хового будівництва, електрифікації, озеленення населених пунктів округу на 
1928–1932 рр. Річні і періодичні звіти, доповідні записки про діяльність окр-

комунвідділу, установ та підприємств, що перебували в його підпорядкуванні, 
райкомунфінвідділів, про впровадження у виробництво раціоналізаторських 

пропозицій, про режим економії на комунальних підприємствах. Документи 

про запровадження нової системи мір і ваги, організацію окружної відомчої 
метричної комісії (1926–1928), організацію курсів для підготовки спеціалістів 

комунального господарства (1927–1928), заснування в Миколаєві комунально-

го банку (1924–1925). Листування про спорудження в Миколаєві пам’ятника 
В. І. Леніну (1926), націоналізацію, денаціоналізацію і здачу в оренду комуна-
льних підприємств, житлових будинків, про поліпшення побутових умов робі-
тників і службовців, благоустрою населених пунктів, їх озеленення, будівниц-

тво і експлуатацію шляхів, електрифікацію Миколаївського округу. Проекти 

водопостачання містечка Новий Буг і зрошення Вознесенського масиву 

(1929). 

 

Комітет по житлово-комунальному господарству  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ф. Р-2844, 1041 од. зб., 1944–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений в 1938 р. як відділ комунального господарства Миколаївського облви-

конкому, одночасно перебував у підпорядкуванні Народного комісаріату комуналь-

ного господарства УРСР, а з 1946 р. – Міністерства комунального господарства 
УРСР. Припиняв діяльність у період нацистської окупації області, відновив роботу в 

березні 1944 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1976 р. 

відділ комунального господарства облвиконкому перейменований в управління ко-

мунального господарства облвиконкому, яке в 1988 р. ліквідоване, і створене згідно 

з рішенням облвиконкому від 25 жовтня 1988 р. № 274 управління житлово-

комунального господарства. Згідно з розпорядженням Представника Президента 
України в Миколаївській області від 20 травня 1992 р. № 123 перетворене в комітет 
по житлово-комунальному господарству Миколаївської облдержадміністрації. 
Керував роботою житлово-комунальних підприємств області. 
Перше надходження документів – 1964 р. Останнє – 2003 р. 

 

Накази, розпорядження, інструкції, директивні вказівки Народного коміса-
ріату комунального господарства УРСР (1944–1946), Міністерства комуналь-

ного господарства УРСР. Накази начальника. Протоколи засідань колегій, те-
хнічної ради, комісій з охорони праці, виробничо-технічних нарад. Плани роз-
витку зеленої зони, капітального будівництва, благоустрою міст, селищ місь-

кого типу, зведені плани комунальних підприємств. Документи про збитки, 
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заподіяні нацистськими окупантами комунальному господарству області 
(1944). Річні і періодичні статистичні звіти про діяльність облкомунгоспу і 
підприємств його системи, про відбудову і розвиток комунального господарс-
тва області (1944–1949), про санітарно-гігієнічний стан Миколаєва, про осво-

єння капіталовкладень житлово-комунальними підприємствами комунального 

господарства. Звіти про розподілення житлового фонду місцевих рад (1970). 

Документи оглядів використання резервів економії і збереження матеріальних 

та паливо-енергетичних ресурсів (1976–1977), досягнень науки, техніки та пе-
редового досвіду. Листування про поліпшення роботи підприємств комуналь-
ного господарства, благоустрій і санітарний стан населених пунктів області, їх 

озеленення. Штатні розписи, звіти з фінансово-господарської діяльності. 
 

Управління житлового господарства виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів  

Управление жилищного хозяйства исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2845, 450 од. зб., 1944–1955, 1964–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Управління відновило свою діяльність у 1944 році. Підпорядковувалось Народному 

комісаріату комунального господарства УРСР, з 1946 р. – Міністерству комунального 

господарства УРСР. Згідно з постановою Кабінету Міністрів УРСР від 4 січня 1955 р. 

№ 41 злилося з обласним відділом комунального господарства. Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів УРСР від 6 серпня 1964 р. № 385 та рішення облвиконкому 

(промислового) від 26 серпня 1964 р. відновило свою роботу. 1 серпня 1988 р. 

управління ліквідоване згідно з наказом Міністерства житлово-комунального госпо-

дарства № 153. 

Перше надходження документів – 1964 р. Останнє – 1995 р. 

 

Здійснювало керівництво і контроль за станом та експлуатацією житлово-

го господарства, що знаходився у віданні місцевих Рад народних депутатів. 

Накази, циркуляри, інструкції Народного комісаріату комунального господар-

ства УРСР (1944–1945), Міністерства комунального господарства, облвикон-

кому. Накази начальника управління, виробничо-фінансові плани, плани з 
праці, звіти з фінансово-господарської діяльності, про фінансування капіталь-

них ремонтів, з праці, підвідомчих організацій, статистичні звіти. Штатні роз-
писи, документи по науковій організації праці (НОП) та місцевого комітету. 

 

Житлове управління виконавчого комітету  

Миколаївської міської Ради народних депутатів  

Жилищное управление исполнительного комитета  

Николаевского городского Совета народных депутатов 

Ф. Р-3522, 466 од. зб., 1944–1955, 1966–1988 рр. Укр., рос. мови. 

Відновило свою діяльність у 1944 р. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

УРСР від 4 січня 1955 р. № 41 злилося з міським відділом комунального господарст-
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ва. В 1966 р. згідно з наказом Міністерства комунального господарства УРСР від 

31 жовтня 1966 р. № 482 і рішенням облвиконкому від 28 квітня 1966 р. № 290 від-

новив свою роботу. 1 серпня 1988 р. управління ліквідоване згідно з наказом Мініс-
терства житлово-комунального господарства № 153. 

Здійснювало керівництво міським житловим фондом, що знаходився в розпоряджен-

ні міської та районних Рад народних депутатів, його утриманням та експлуатацією. 

 

Накази, директивні вказівки, інструкції Міністерства комунального госпо-

дарства УРСР, облвиконкому. Розпорядження голови міськвиконкому, рішен-

ня виконкомів міського та районних Рад з питань розподілу та обміну квар-

тир, видачі ордерів, експлуатації і ремонту житлового фонду (1945–1947). 

Плани благоустрою міста, список будинків, зайнятих установами та організа-
ціями, що є власністю міської Ради (1949). Положення “Про порядок виконан-

ня ремонту квартир у будівлях місцевих Рад”, “Про комісії сприяння збереже-
ності житлового фонду”. Звіти підвідомчих організацій, титульні списки по 

ремонту житлового фонду, звіти з квартирної та орендної плати. Титульні 
списки, відомості по ремонту житлових будівель та розрусі населених пунк-

тів, що потерпіли від злив 16 серпня 1951 р., 30 червня 1955 р. Довідки про 

виконання капітального та поточного ремонтів житлового фонду. 

  

Відділи комунального господарства виконавчих комітетів  

районних та міських Рад народних депутатів 

Отделы коммунального хозяйства исполнительных комитетов  
районных и городских Советов народных депутатов 

8 фондів, 1934 од. зб., 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

М і с ь к і :  

Миколаївський ,  ф. Р-3422, 1232 од. зб., 1944–1976 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-3029, 465 од. зб., 1944–1981 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3096, 94 од. зб., 1944–1963 рр. 

Р а й о н н і :  

Баштанський ,  ф. Р-3812, 51 од. зб., 1944–1954 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-3358, 39 од. зб., 1946–1954 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-5693, 16 од. зб., 1947–1954 рр. 

Великовраді ївський ,  ф. Р-3330, 16 од. зб., 1944–1954 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-3515, 21 од. зб., 1946–1955 рр. 

 

Відновили свою діяльність у 1944 р. Займалися комунальним господарством, благо-

устроєм територій міст і районів. 

 

Накази, інструкції, директивні вказівки Міністерства комунального госпо-

дарства УРСР, постанови та розпорядження Ради Міністрів СРСР. Статути і 
положення комунальних підприємств. Накази завідуючих. Акти про збитки, 

нанесені нацистами міському водовідводу і каналізації (ф. Р-3422) (1944). 

Списки бійців, офіцерів та моряків-десантників, загиблих під час визволення, 

кошторис на будівництво пам’ятника в пам’ять героїв-танкістів 2-го мотоме-
ханізованого корпусу, загиблих при визволенні м. Миколаєва (1945). Адреси 
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радянських місій і представників по репатріації радянських громадян у захід-

них зонах окупації Німеччини, Австрії та інших країнах (1946). Акти прий-

мання та передавання кладовищ військовополонених спеціального шпиталю 

№ 4564, відділення № 1 табору № 126 МВС СРСР (1947). Довідки про благоу-

стрій могил воїнів Радянської армії і партизанів, загиблих у боях Другої світо-

вої війни, про стан братських могил і військових кладовищ, акти про перене-
сення останків загиблих бійців Радянської армії на міське військове кладови-

ще (1947) (Р-3422). Плани відбудови, розвитку комунального господарства та 
благоустрою міста. План висадки дерев, кущів та закладка розсадників в обла-
сті (1948). Плани з праці, експлуатаційної діяльності комунальних підпри-

ємств, капіталовкладень. Титульні списки на капітальне будівництво, благоус-
трій, газифікацію. Звіти про фінансово-господарську та експлуатаційну робо-

ту комунальних підприємств області. Довідка-роз’яснення заступника Голови 

Ради Міністрів СРСР т. Косигіна про надання місцевим Радам житлових при-

міщень (1946) (Р-3422). Протокол засідання експертно-технічного бюро Міні-
стерства комунального господарства УРСР з розгляду технічного проекту на-
плавного моста через р. Інгул (1947). Довідка про затрати на його будівництво 

(1951) (Р-3422).  

 

Управління побутового обслуговування населення  

виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета 

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-4984, 1007 од. зб., 1960–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 

1960 р., постанови Миколаївського обкому КПУ і облвиконкому від 28 жовтня 

1960 р. № 959 на базі ліквідованої ради промислової кооперації. 
Ліквідоване відповідно до розпорядження представника Президента України в Ми-

колаївській області від 6 травня 1992 р. № 95 в зв’язку з утворенням комітету з коор-

динації торгівлі і сфери послуг Миколаївської облдержадміністрації. 
Здійснювало керівництво і контроль за роботою підприємств служби побуту. 

Перше надходження документів – 1986 р., останнє – 1994 р. 

 

Накази Головного управління Міністерства побутового обслуговування 

населення УРСР, начальника управління. Протоколи засідань колегії, ради 

управління, технічної та художньої рад, балансових комісій. Фінансові та ви-

робничі плани, плани технічного прогресу і соціального розвитку підприємств 

побутової служби області, плани фінансування капітальних вкладень. Звіти 

про фінансово-господарську діяльність управління та підвідомчих підпри-

ємств, з капітального будівництва, випуску продукції та надання побутових 

послуг. Титульні списки з капітального будівництва. Основні техніко-

економічні показники роботи підприємств. Довідки, інформації про роботу 

підприємств служби побуту. Характеристика роботи підприємств, що запрова-



586 

Державний архів Миколаївської області 

дили індивідуальну форму організації праці (1961). Штатні розписи. Ліквіда-
ційний баланс (1992). Документи профкому.  

 

Миколаївське державне підприємство  

“Миколаївгаз”  

Николаевское государственное предприятие  
“Николаевгаз”  

Ф. Р-5789, 299 од. зб., 1972–1992 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене як Миколаївське обласне виробниче управління по експлуатації газового 

господарства “Миколаївгаз” згідно з наказом відділу комунального господарства 
облвиконкому від 4 квітня 1972 р. № 82. Ліквідоване на підставі наказу Міністерства 
комунального господарства УРСР від 5 вересня 1975 р. № 299. На базі ліквідованого 

Миколаївського обласного виробничого управління по експлуатації газового госпо-

дарства “Миколаївгаз” і Миколаївської міжобласної виробничо-експлуатаційної ко-

нтори скрапленого газу утворене Миколаївське виробниче об’єднання (ВО) газового 

господарства “Миколаївгаз” на основі наказу Республіканського об’єднання по газо-

постачанню і газифікації “Укргаз” від 8 жовтня 1975 р. № 1. Підпорядковане Респу-

бліканському об’єднанню по газопостачанню і газифікації “Укргаз” Міністерства 

комунального господарства УРСР. Відповідно до наказу Міністерства житлово-

комунального господарства від 10 серпня 1988 р. № 158 ВО “Миколаївгаз” реоргані-
зоване в Миколаївське державне підприємство “Миколаївгаз”. 

Займався газифікацією міст і сіл області та газопостачанням населення, підпри-

ємств, установ і організацій. 

Перші надходження документів – 1987 р. Останнє – 2003 р. 

 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР і Республікансько-

го об’єднання по газопостачанню та газифікації “Укргаз”, начальника 
“Миколаївгаз” та голови правління. Статути, протоколи виробничих нарад, 

засідань ради підприємства, техніко-економічної ради, засідань наглядової 
ради. Документи про приватизацію (наказ, протоколи про випуск акцій, свідо-

цтва про реєстрацію випуску цінних паперів та ін.) (1944–1992). Плани екс-
плуатаційної діяльності, соціально-економічного розвитку, з праці та звіти 

про фінансово-господарську діяльність, з праці, з кадрами. 

 

Миколаївський міський водопровід 

Николаевский городской водопровод 

Ф. Р-1186, 73 од. зб., 1925–1934, 1938–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1934, 1938–

1940 рр. Підпорядковувався Миколаївському відділу комунального господарства. 
 

Постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, Раднаргоспу СРСР і Мико-

лаївського відділу комунального господарства, листування про тарифи на во-

ду, ремонт водопроводу і криниць, розширення водопровідної мережі, про 
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планування роботи та соцзмагання. Протоколи виробничих і технічних нарад, 

засідань місцевого комітету та загальних зборів робітників і службовців. Кош-

ториси, проекти водонапірної башти і кам’яного водорозбору. Звіти і відомос-
ті про роботу міського водопроводу. 

 

Миколаївська інвентаризаційна контора “Укрінвентар”  

Наркомату комунального господарства УСРР 

Николаевская инвентаризационная контора “Укринвентарь”  

Наркомата коммунального хозяйства УССР 

Ф. Р-1205, 9 од. зб., 1935–1936 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність контори простежується за документами протягом 1935–1936 рр. 

 

Накази і розпорядження керівництва контори “Укрінвентар”. Виробничо-

фінансовий план і звіти про його виконання. Особові справи працівників. 

 

Трест зелених насаджень  

Трест зеленых насаждений  

Ф. Р-2146, 1 од. зб., 1940 р. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1940 р. Підпорядкову-

вався Миколаївському відділу комунального господарства. 
 

Заключний баланс установи. 

 

Миколаївський міський ломбард 

Николаевский городской ломбард 

Ф. Р-1308, 28 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1927–1936 рр. 

  

Листування з Миколаївською міськрадою про організацію акціонерного 

товариства “Міський ломбард”. Накази по ломбарду. Кошториси, квартальні 
баланси, річні звіти.  

 

Миколаївське міське управління пожежної команди 

Николаевское городское управление пожарной команды 

Ф. Р-1286, 12 од. зб., 1926–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1926–1930 рр. 

 

Накази, обов’язкові постанови, циркуляри по пожежній команді. Протоко-

ли загальних зборів робітників та службовців міської пожежної команди. Про-

токоли виробничих нарад. Статистичні дані про пожежі. Кошториси витрат. 
Документи з особового складу. 
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Загін пожежно-сторожової охорони  

при Миколаївському міському відділі торгівлі 
Отряд пожарно-сторожевой охраны  

Николаевского городского отдела торговки 

Ф. Р-1973, 111 од. зб., 1938–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворений на підставі постанови президії Миколаївської міської Ради від 9 лютого 

1938 р. Займався охороною приміщень торговельних організацій системи Нарком-

торгівлі, розташованих у м. Миколаїв. Діяльність установи простежується за доку-

ментами протягом 1938–1941 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1952 р. 

 

Постанова президії Миколаївської міської Ради та положення про органі-
зацію пожежно-сторожової охорони. Місячні плани пожежного інспектора 
загону пожежно-сторожової охорони. Акти пожежного інспектора про обсте-
ження об’єктів Миколаївського міського відділу торгівлі. Листування з Мико-

лаївським міським відділом торгівлі, міським відділом пожежної охорони, то-

рговими установами м. Миколаїв про дотримання пожежної безпеки та забез-
печення сторожовою охороною торговельних точок. Фінансові та з особового 

складу документи. 

ОСВІТА ,  ПІДГОТОВКА ,  ПЕРЕПІДГОТОВКА  КАДРІВ  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  ОСВ І ТОЮ   

І  ПРОСВ І ТНИЦЬКИМИ  ОРГАН І З АЦ І ЯМИ  

Миколаївський губернський відділ народної освіти губернського  

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських  

і червоноармійських депутатів (губнаросвіта) 

Николаевский губернский отдел народного образования  

губернского исполнительного комитета Совета рабочих,  

крестьянских и красноармейских депутатов (губнаробраз) 

Ф. Р-98, 193 од. зб., 1920–1923 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворений у лютому 1920 р. на підставі постанови Миколаївського губревкому від 

31 січня 1920 р. Мав структуру: відділи загальний, організаційний, соціального ви-

ховання, профосвіти, постачання, фінансовий. Був відділом Миколаївського губрев-

кому, з травня 1920 р. – губвиконкому. Перебував у підпорядкуванні Наркомату 

освіти УСРР. Припинив діяльність у грудні 1922 р. з ліквідацією губернії. Займався 

питаннями освіти, культури і соціального виховання, керував роботою загальноос-
вітніх і професійних навчальних закладів, дитячих будинків та дитячих колоній, 

культурно-освітніх установ (театрів, музеїв, клубів, бібліотек та ін.). Здійснював 

керівництво роботою повітових відділів народної освіти.  

Перше надходження документів – 1928 р., останнє – 1982 р. 
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Інструкції, циркуляри Наркомату освіти УСРР і Миколаївської губнаросві-
ти. Накази по Миколаївській губнаросвіті. Протоколи засідань колегії губна-
росвіти, її підвідділів, протоколи конференцій, засідань секції дошкільного 

виховання, вихователів дитячих установ, учительських конференцій, засідань 

інструкторів соціального виховання (1922), губернської ради захисту дітей 

(1922). Плани роботи підвідділів і секцій губнаросвіти (1921–1922). Навчальні 
плани та програми з усіх предметів для профшкіл і технікумів (1922), для за-
гальноосвітних шкіл (1920); програма з’їзду працівників дошкільних установ 

(1921). Звіти і доповіді про діяльність Миколаївської губнаросвіти, повітових і 
волосних відділів народної освіти. Звіти шкіл, дитбудинків (1922). Списки ди-

тячих установ Миколаївського повіту (1922). Відомості про навчальні заклади 

та дитячі будинки Миколаївської губернії (1922). Листування про організацію 

народної освіти в Миколаївській губернії, відкриття навчальних закладів, по-

ліпшення побуту учнів, постановку навчально-виховної роботи в школах, бо-

ротьбу з дитячою безпритульністю та злочинністю, організацію роботи в шко-

лах по ліквідації неписьменності, про культурно-освітню роботу в місті і на 
селі. 

 

Відділи народної освіти повітових виконавчих комітетів  

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Отделы народного образования уездных исполнительных  

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

2 фонди, 244 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови.  

Вознесенський ,  ф. Р-67, 181 од. зб., 1920–1923 рр.  

Миколаївський ,  ф. Р-92, 63 од. зб., 1921–1922 рр. 

 

Вознесенський відділ народної освіти утворений на початку лютого 1920 р., Мико-

лаївський – в середині березня 1920 р. Мали структуру: відділи загальні, соціального 

виховання, дошкільний, профосвіти, постачання, фінансовий, управління. 

Підпорядковувалися повітовим ревкомам, потім повітовим виконкомам та губернсь-

кому відділу народної освіти. Виконували відповідні до структури функції, займали-

ся питаннями неписьменності, бездоглядності дітей. 

Припинили діяльність у 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.   

Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 1935 р.  

 

Накази і розпорядження Одеської губнаросвіти (1921–1922), Вознесенсь-

кого повітового відділу народної освіти (1920–1922); протоколи засідань коле-
гії Вознесенського повітового відділу народної освіти, конференцій, нарад і 
загальних зборів учителів Вознесенського повіту (1921), засідань місцевих 

комітетів шкіл (1922). Навчальні плани шкіл (1922); звіти Вознесенського по-

вітового відділу народної освіти та його підвідділів і секцій (1920–1922), звіти 

і доповіді про діяльність волосних відділів народної освіти (1921), дитбудин-

ків Вознесенського повіту (1922). Статистичні відомості про стан дошкільних 

установ у Вознесенському повіті (1921–1922). Акти обстеження трудових 
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шкіл і дитбудинків (1921–1922). Листування про роботу волосних відділів на-
родної освіти, організацію і роботу дитячих шкіл і будинків, підготовку пові-
тового з’їзду вчителів, відкриття і ремонт шкіл, постачання шкіл продовольст-
вом, паливом, про боротьбу з дитячою безпритульністю та безробіттям. Спра-
ви з особового складу Миколаївського повітового відділу народної освіти. 

 

Окружні інспектури народної освіти окружних виконавчих комітетів  

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Окружные инспекции народного образования окружных исполнительных 

комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

2 фонди, 1446 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївська ,  ф. Р-99, 1439 од. зб., 1922–1930 рр. 

Первомайська ,  ф. Р-2255, 7 од. зб., 1929–1930 рр. 

 

Утворені як окружні відділи народної освіти у 1923 р. з утворенням Миколаївського 

та Первомайського округів, цього ж року були перетворені в окружні інспектури 

народної освіти відповідно до постанови ВУЦВК від 09.05.1923 р. з такою структу-

рою: загальний відділ, підвідділ соціального виховання, профосвіти, національних 

меншин, відділ видавництва, підвідділ постачання та фінансовий відділ. 

Підпорядковувались окрвиконкомам та Наркомату освіти УСРР. Припинили діяль-

ність у 1930 р. з ліквідацією округів. Займалися питаннями освіти, культури і вихо-

вання, ліквідацією неписьменності і бездоглядності, керували роботою шкіл, лікне-
пів, інститутів, технікумів, бібліотек, хат-читалень, друкарень, клубів. 

Перше надходження документів – 1930 р., останнє – 1957 р. У 1956 р. розсекречено 

17 од. зб. ф. Р-99, у 1990 р. – 11 од. зб. цього фонду та 7 од. зб. ф. Р-2255. 

 

Циркуляри, інструкції і розпорядження Наркомату освіти УСРР, інспекту-

ри Миколаївської окрнаросвіти. Накази по Миколаївській інспектурі окрнаро-

світи (1923–1928). Протоколи засідань колегії інспектури окрнаросвіти та її 
підвідділів, Миколаївської губернської спілки працівників освіти (1922), місь-

ких і районних конференцій учителів (1925–1929), протоколи комісій інспек-

тури окрнаросвіти: по присвоєнню кваліфікації вчителя, по організації елект-
ротехнічних курсів (1928), шефської комісії лікнепу (1923–1929). Протоколи 

засідань шкільної комісії Миколаївського окружного комітету ЛКСМУ (1926), 

загальних зборів і нарад завідуючих трудовими школами. Протоколи окруж-

них з’їздів і пленумів профспілки працівників освіти й план розвитку шкіль-

ної мережі та освіти в Миколаївському окрузі на 1925–1930 рр. Плани роботи 

Миколаївської інспектури окрнаросвіти, райнаросвіти, шкільної комісії Мико-

лаївського окружного комітету ЛКСМУ, сільських педагогічних комісій. Зві-
ти Миколаївської інспектури окрнаросвіти, районних відділів народної освіти, 

районних партійних шкіл та інших навчальних закладів, дитячої технічної ста-
нції (1929). Статистичні відомості про стан установ народної освіти (1924–

1930). Доповіді інспектури окрнаросвіти про стан освіти в Миколаївському 

окрузі, про розвиток шкільної кооперації (1927–1929). Доповідні записки вчи-

телів про ліквідацію неписьменності у військових частинах, на підприємствах 
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Миколаєва. Методичні листи та вказівки окружної методичної комісії (1927). 

Справи сільськогосподарських, трудових шкіл. Документи всесоюзного пере-
пису шкіл (1927). Акти обстеження районних відділів народної освіти та на-
вчальних закладів. Протоколи зборів завідуючих дитячими садками. Звіти ди-

тячих будинків. Протоколи окружної комісії у справах студентів (1927), зага-
льних зборів студентів вузів. Навчальні плани робфаків. Звіти вечірнього ро-

бочого університету, окружних курсів підготовки вчителів. Статистичні відо-

мості про стан Миколаївського інституту народної освіти (1928). Списки вузів 

і робфаків Миколаївського округу. Статут Миколаївського природничо-

історичного наукового товариства. Звіти історико-археологічного музею 

(1930), музею природи (1922–1929). Документи окружного з’їзду бібліотечних 

працівників (1923). Протоколи засідань районних культурно-методичних ко-

місій, окружної репертуарної комісії, пленуму Миколаївського бібліотечного 

об’єднання (1928), конференцій районних культурно-освітніх відділів, засі-
дань бюро робкорів газети “Красный Николаев” (1925). П’ятирічні плани ку-

льтурного будівництва і розвитку мережі культурно-освітніх установ (1925–

1930). Плани роботи райкультвідділів; плани проведення тижня і вечорів па-
м’яті В. І. Леніна (1924), М. М. Коцюбинського (1928), організації культосвіт-
ньої роботи на селі. Звіти про роботу сільських клубів, клубів національних 

меншин, бібліотек, театру “Ермітаж” (1924). Листування про проведення  

культурно-масової роботи на селі, організацію радіопередач, роботу клубів, 

театрів у м. Миколаїв. Списки співробітників Первомайської інспектури на-
родної освіти, циркуляри Наркомату освіти УСРР, листування з Первомайсь-

ким окрвиконкомом, районними інспектурами з основної діяльності, про збе-
реження державної таємниці в пресі, переліки відомостей, що складають дер-

жавну таємницю, журнал обліку таємних документів (1928–1929 рр.). Доку-

менти комісії з чистки апарату (плани, протоколи тощо). 

 

Миколаївський окружний комітет з поліпшення побуту учнів вищих  

навчальних закладів і технікумів Народного комісаріату освіти УСРР  

Николаевский окружной комитет по улучшению быта учащихся  

высших учебных заведений и техникумов Народного комиссариата  

просвещения УССР 

Ф. Р-868, 17 од. зб., 1925–1928 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність організації простежується за документи протягом 1925–1928 рр. Комітет 
займався питаннями поліпшення побуту учнів та студентів вищих навчальних закла-
дів і технікумів. 

Надходження документів – 1928 р. 

 

Циркуляри Народного комісаріату освіти та листування з комісаріатом та 
окрвиконкомом з питань складання кошторису і використання кредитів.  

Протоколи засідань бюро окркомітету, загальних зборів мешканців будинку 

пролетарського студентства (БПС), заяви студентів щодо надання їм місць у 
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гуртожитку, матеріальної допомоги. Списки студентів, які сплатили студент-
ський податок.  

 

Відділ народної освіти виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів (облвно) 

Отдел народного образования исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов (облоно) 

Ф. Р-2817, 3438 од. зб., 1944–1988 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований у 1937 р. з утворенням Миколаївської області як відділ облвикон-

кому. У 1941–1943 рр. припиняв діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською 

окупацією області. Відновив роботу у грудні 1943 р. з визволенням частини терито-

рії Миколаївської області. Самостійний відділ виконкому Миколаївської обласної 
Ради депутатів трудящих (з 1977 р. – народних депутатів), підпорядковувався Мініс-
терству освіти УРСР. На підставі рішення ХІ сесії обласної Ради депутатів трудящих 

восьмого скликання від 17 січня 1963 р. Миколаївський облвно був реорганізований 

у сільський і промисловий відділи народної освіти. На підставі рішення об’єднаної 
сесії Миколаївських промислової і сільської обласних Рад депутатів трудящих від 

8 грудня 1964 р. відновив діяльність. На виконання вимог постанови Ради Міністрів 

УРСР від 22 липня 1988 р. № 194 та рішення виконкому Миколаївської обласної 
Ради народних депутатів від 4 серпня 1988 р. був ліквідований та утворено Управ-

ління народної освіти. 

Здійснював управління народною освітою на території області. Керував роботою 

середніх навчальних, позашкільних дитячих закладів, дитячих будинків, інтернатів, 

інституту вдосконалення учителів. Структура облвно: відділи – шкільний, планово-

фінансовий, сектори – дитячих будинків, дошкільний, фізичного виховання, шкіль-

ного будівництва, кадрів та бухгалтерії. 
Перше надходження документів – 1963 р., останнє – 2006 р. У 1990 р. розсекречено 

35 од. зб. Подальше надходження документів не передбачається. 

 

Накази та розпорядження Народного комісаріату освіти УРСР (1944–

1946), Міністерства освіти УРСР. Протоколи засідань атестаційної комісії при 

Миколаївському облвно (1949). Рішення обласних нарад викладачів педучи-

лищ (1951). Документи батьківських конференцій, конференцій вихователів 

дитячих садків (1950–1951). П’ятирічні плани розвитку народної освіти в об-

ласті, плани роботи Миколаївського облвно та шкіл. Річні звіти про роботу 

Миколаївського облвно, міськвно, райвно, шкіл, дитячих садків, логопедич-

них класів, піонертаборів, Миколаївської обласної дитячої технічної станції, 
станції юних натуралістів, курсів підвищення кваліфікації. Звіти про прове-
дення обласних олімпіад. Статистичні річні звіти про роботу шкіл, чисель-

ність вчителів і учнів, вихователів дитячих садків, адміністративно-управ-

лінського персоналу в установах народної освіти. Доповідні записки та довід-

ки про стан шкіл і педагогічних кадрів Миколаївської області, трудове влаш-

тування та навчання інвалідів Великої Вітчизняної війни, організацію курсів 

перепідготовки учителів. Постанови Ради Міністрів УРСР, що стосуються дія-

льності установ народної освіти, накази, положення, інструкції Міністерства 
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освіти УРСР. Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації працівників на-
родної освіти. Протоколи засідань нарад облвно, науково-практичних конфе-
ренцій учителів шкіл. Плани і звіти капітального будівництва шкіл, шкіл-

інтернатів, дитячих садків та гуртожитків. Документи щодо перспективного 

та поточного планування розвитку народної освіти в Миколаївській області, 
довідкові матеріали і листування з Міністерством освіти УРСР, Миколаївсь-

ким облвиконкомом, райвно, міськвно про стан і заходи щодо поліпшення на-
вчально-виховної роботи в школах Миколаївської області. Накази заввідділом 

з основної діяльності. Протоколи засідань медично-педагогічної комісії, коле-
гії облвно, статистичні звіти про роботу шкіл, дитячих будинків і дошкільних 

закладів. Звіти про будівництво закладів народної освіти. Документи щодо 

працевлаштування випускників, проведення республіканських змагань з різ-
них видів спорту. Штатні розписи, звіти про фінансово-господарську діяль-

ність. Документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Управління освіти Миколаївської обласної державної адміністрації 
Управление образования Николаевской областной государственной  

администрации 

Ф. Р-6082, 133 од. зб., 1988–1995 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено як управління народної освіти виконавчого комітету Миколаївської облас-
ної Ради народних депутатів на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 22 лип-

ня 1988 р. № 194 “Про організацію і структуру управління загальною середньою і 
професійно-технічною освітою в Українській РСР” та рішення виконкому Миколаїв-

ської обласної Ради народних депутатів від 4 серпня 1988 р. № 204 “Про організацію 

і структуру управління загальною середньою і професійно-технічною освітою в Ми-

колаївській області” на базі ліквідованих обласного відділу народної освіти облви-

конкому та управління профтехосвіти (наказ начальника управління від 4 серпня 

1988 р. № 1). На підставі розпоряджень представника Президента України в Мико-

лаївській області “Про створення Миколаївської обласної державної адміністрації і 
припинення діяльності виконкому Миколаївської обласної Ради народних депута-
тів” від 20 квітня 1992 р. № 54 та “Про створення управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації” від 9 червня 1992 р. № 222 створено управління освіти об-

ласної державної адміністрації, в зв’язку з цим 18 червня 1992 р. ліквідовано управ-

ління народної освіти облвиконкому (наказ управління освіти від 23 червня 1992 р.). 

Згідно зі статтею 8 Закону України “Про формування місцевих органів влади і само-

управління” від 14 липня 1994 р., Миколаївську обласну державну адміністрацію 

ліквідовано та створено виконавчий комітет Миколаївської обласної Ради народних 

депутатів. Управління освіти увійшло до структури Миколаївського облвиконкому. 

Виконуючи рішення п’ятої сесії другого скликання Миколаївської обласної Ради 

народних депутатів від 5 вересня 1995 р., виконавчий комітет Миколаївської облас-
ної Ради народних депутатів ліквідовано і створено Миколаївську обласну державну 

адміністрацію. Управління освіти увійшло до структури Миколаївської облдержад-

міністрації. 
Здійснює управління народною освітою на території області. Керує роботою загаль-

ноосвітніх навчальних, позашкільних дитячих закладів, дитячих будинків, інтерна-
тів. 
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Перше надходження документів – 2000 р. Передбачаються надходження документів 

з 1996 р. від установи. 

 

Накази начальника управління з основної діяльності, протоколи засідань 

колегій та документи до них, протоколи засідань медико-педагогічної комісії, 
плани роботи управління, штатні розписи, зведені статистичні звіти та відомо-

сті навчальних закладів області, дитячих будинків, про чисельність та склад 

педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, про влаштування дітей та 
підлітків, які залишилися без опіки батьків. Мережа дитячих дошкільних за-
кладів (1992, 1994–1995), кошториси доходів та видатків, звіти про фінансово-

господарчу діяльність, про роботу контрольно-ревізійного відділу, звіти з ос-
новної діяльності, зведені звіти про фінансування установ обласного підпо-

рядкування, про фінансово-господарську діяльність професійно-технічних 

навчальних закладів. Протоколи засідань профспілкового комітету.  

 

Миколаївське обласне управління професійно-технічної освіти  

Николаевское областное управление профессионально-технического  

образования  

Ф. Р-2796, 1291 од. зб., 1944–1988 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворено у 1940 р. як обласне управління трудових резервів. У 1941–1944 рр. при-

пиняло діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області. Віднови-

ло діяльність у травні 1944 р. У 1940–1941 та 1944–1946 рр. перебувало у віданні 
Головного управління трудових резервів при РНК СРСР, з травня 1946 р. – Мініс-
терства трудових резервів СРСР. У 1953 р. реорганізовано у Миколаївське міжоб-

ласне управління професійної освіти Головного управління професійної освіти Міні-
стерства культури УРСР. Миколаївському міжобласному управлінню професійної 
освіти підпорядковувалися училища та школи системи трудових резервів Миколаїв-

ської та Херсонської областей. З 1954 р. – Миколаївське обласне управління трудо-

вих резервів Українського республіканського управління трудових резервів. У 

1959 р. перейменоване в обласне управління професійно-технічної освіти. У 1963 р. 

реорганізоване у сільське та промислове управління професійно-технічної освіти. У 

1964 р. відновило діяльність. Підпорядковувалося Головному управлінню професій-

но-технічної освіти при Раді Міністрів УРСР, з 1966 р. – Державному комітету Ради 

Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти. На підставі наказу Міністерства на-
родної освіти УРСР від 5 серпня 1988 р. № 3 з 1 жовтня 1988 р. ліквідоване.  
Керувало підготовкою кваліфікованих робітників з числа молоді через мережу ремі-
сничих, професійно-технічних училищ. Після 1988 р. функції перейшли до управ-

ління народної освіти облвиконкому. 

Перше надходження документів – 1961 р., останнє – 1991 р. У 1991 р. розсекречено 

95 од. зб.  

 

Накази Головного управління трудових резервів при РНК СРСР, Міністер-

ства трудових резервів СРСР (1946–1953). Накази Державних Комітетів Ради 

Міністрів СРСР та Ради Міністрів Української РСР, листування з Державним 

Комітетом з питань професійно-технічної освіти, накази начальника управлін-

ня з основної діяльності, плани роботи управління. Протоколи засідань на- 
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вчально-виробничої ради обласного управління трудових резервів, методич-

них рад ремісничих училищ. Протоколи обласних педагогічних конференцій 

працівників ремісничих училищ і шкіл ФЗН. Плани роботи інспектора з конт-
ролю за використанням робочої сили на підприємствах, плани шкіл ФЗН та 
ремісничих училищ. Річні звіти обласного управління, ремісничих училищ і 
шкіл ФЗН. Річний звіт про надходження та запровадження у виробництво ви-

находів (1953). Штатні розписи управління та підвідомчих профтехучилищ, 

документи навчально-методичних нарад, обласних педагогічних конференцій 

інженерно-педагогічних робітників навчальних закладів. Статистичні звіти 

про чисельний склад інженерно-педагогічних робітників. Звіти з фінансово-

господарської діяльності, документи з капітального будівництва (плани, титу-

льні списки). Протоколи засідань профспілкового комітету. 

 

Міські, районні відділи та управління освіти 

Городские, районные отделы и управления образования  

32 фонди, 8065 од. зб., 1920–1941, 1943–1996 рр. Описи, каталог.  
Укр., рос. мови. 

М і с ь к і :  

Вознесенський ,  ф. Р-5943, 59 од. зб., 1975–1996 рр. 

Миколаївське  управління  освіти ,  ф. Р-91, 766 од. зб., 1922–1941, 1944–1996 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-45, 14 од. зб., 1920–1923 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-3230, 424 од. зб., 1943–1985 рр. 

Р а й о н н і  у  м .  Ми к о л а ї в :  

Заводський, ф. Р-4358, 170 од. зб., 1944–1948, 1951–1956, 1971–1982, 1987–1996 рр. 

Корабельний, ф. Р-6003, 103 од. зб., 1974–1996 рр. 

Ленінський, ф. Р-3679, 201 од. зб., 1944–1948, 1951–1955, 1971–1996 рр. 

Центральний, ф. Р-2149, 291 од. зб., 1932, 1940, 1944–1948, 1951–1956, 1971–1996 рр. 

Р а й о н н і :  

Арбузинський, ф. Р-3722, 230 од. зб., 1953–1963, 1967–1983 рр. 

Баштанський, ф. Р-2950, 465 од. зб., 1944–1984 рр. 

Березанський, ф. Р-4700, 187 од. зб., 1950–1962, 1967–1980 рр. 

Березнегуватський, ф. Р-4333, 240 од. зб., 1944–1972 рр. 

Братський, ф. Р-4166, 241 од. зб., 1947–1990 рр. 

Веселинівський, ф. Р-4543, 269 од. зб., 1950–1962, 1965–1988 рр. 

Володимирівський, ф. Р-4963, 20 од. зб., 1945–1958 рр. 

Вознесенський, ф. Р-5029, 70 од. зб., 1948–1989 рр. 

Врадіївський, ф. Р-4556, 188 од. зб., 1946–1974, 1980–1990 рр. 

Доманівський, ф. Р-5377, 432 од. зб., 1944–1982 рр. 

Єланецький, ф. Р-4614, 308 од. зб., 1945–1962, 1965–1991 рр. 

Жовтневий, ф. Р-5343, 274 од. зб., 1944–1963, 1965–1979 рр. 

Казанківський, ф. Р-4962, 294 од. зб., 1945–1962, 1964–1980 рр. 

Кривоозерський, ф. Р-4371, 277 од. зб., 1945–1962, 1965–1987 рр. 

Лисогірський, ф. Р-3388, 47 од. зб., 1944–1958 рр. 

Миколаївський, ф. Р-3007, 780 од. зб., 1944–1991 рр. 

Мостівський, ф. Р-5378, 12 од. зб., 1944–1959 рр. 

Новобузький, ф. Р-3550, 332 од. зб., 1932–1933, 1944–1996 рр. 
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Новоодеський, ф. Р-3725, 226 од. зб., 1944–1992 рр. 

Очаківський, ф. Р-3098, 490 од. зб., 1944–1982 рр. 

Первомайський, ф. Р-3107, 407 од. зб., 1945–1990 рр. 

Привільнянський, ф. Р-4131, 80 од. зб., 1944–1959 рр. 

Снігурівський, ф. Р-5656, 129 од. зб., 1963–1977 рр. 

Широколанівський, ф. Р-5649, 39 од. зб., 1947–1957 рр. 

 

Міські та районні відділи народної освіти поновили діяльність у 1944 р. (Пер-

вомайський міський та районний – у 1943 р.). Відділ народної освіти виконкому 

Вознесенської міської Ради депутатів трудящих створений у 1975 р. у зв’язку з від-

несенням м. Вознесенська до категорії міст обласного підпорядкування, з 1991 р. – 

відділ освіти Вознесенської міської ради народних депутатів, з 1996 р. – відділ осві-
ти Вознесенської міської ради. Діяльність Миколаївського міського відділу народної 
освіти простежується з 1922 р., з 1939 р. знаходився у підпорядкуванні міської Ради 

депутатів трудящих, з 1977 р. – міської Ради народних депутатів. У 1991 р. перейме-
нований у відділ освіти виконкому Миколаївської міської Ради народних депутатів, 

у 1996 р. відділ освіти міськвиконкому було реорганізовано в управління освіти ви-

конавчого комітету Миколаївської міської ради. Діяльність Очаківського міського 

відділу народної освіти простежується з 1920 р. Відділ народної освіти виконавчого 

комітету Первомайської міської Ради депутатів трудящих був створений у 1940 р. 

Заводський, Ленінський, Центральний районні відділи народної освіти м. Миколаєва 
були ліквідовані у 1948 р., поновили діяльність у 1951 р., знов були ліквідовані у 

1955 р., поновили діяльність у 1971 р., з 1991 р. перейменовані у відділи освіти. Ко-

рабельний районний відділ народної освіти створений у 1974 р. (у зв’язку з утворен-

ням у 1974 р. Корабельного району м. Миколаєва), у 1991 р. перейменований у відділ 

освіти, з 1996 р. на підставі рішень сесій районних рад народних депутатів м. Ми-

колаєва та наказів завідуючих районних відділів освіти були ліквідовані. У зв’язку з 
ліквідацією районів у 1957 р. ліквідований Широколанівський районний відділ на-
родної освіти, у 1959 р. – Володимирівський, Лисогірський, Мостівський, Привіль-

нянський районні відділи народної освіти. У січні 1963 р. на підставі Указу Президії 
Верховної Ради УРСР від 30 грудня було проведено укрупнення сільських районів 

Миколаївської області та ліквідовані Арбузинський, Березнегуватський, Варварів-

ський, Веселинівський, Єланецький, Жовтневий, Казанківський, Кривоозерський, 

Очаківський, Тилігуло-Березанський райони і, відповідно, районні відділи народної 
освіти цих районів. У 1965 р. знов створені Березнегуватський, Веселинівський, 

Єланецький, Жовтневий, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський (раніше – 

Варварівський), Очаківський райони, у 1966 р. – Арбузинський, Березанський (ра-
ніше – Тилігуло-Березанський) райони і районні відділи освіти поновили діяльність.  

Підпорядковувалися виконавчим комітетам міських та районних Рад депутатів тру-

дящих (з 1977 р. – народних депутатів), з квітня 1992 р. по липень 1994 р. – район-

ним державним адміністраціям, з липня 1994 р. по вересень 1995 р. – районним Ра-
дам народних депутатів, з вересня 1995 р. – районним державним адміністраціям та 
відділу народної освіти виконавчого комітету Миколаївської обласної ради народ-

них депутатів, з 1988 р. – управлінню народної освіти виконавчого комітету Мико-

лаївської обласної Ради народних депутатів, з 1992 р. – управлінню освіти обласної 
державної адміністрації, з 1994 р. – управлінню освіти облвиконкому, з 1995 р. – 

управлінню освіти Миколаївської облдержадміністрації. 
Контролювали роботу навчальних закладів у районах та містах області. 
Перше надходження документів – 1950 р., останнє – 2007 р. 

 

Відомості про діяльність Миколаївського та Очаківського міських відділів 

народної освіти у 1920-ті роки, листування з губнаросвітою, документи з осо-
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бового складу. Накази облвно. Протоколи конференцій учителів, нарад дирек-

торів та завідуючих навчальною частиною шкіл, районних педагогічних чи-

тань, засідань педагогічних рад. Плани роботи райвно, навчальні програми 

шкіл районів. Накази з основної діяльності, протоколи засідань, постанови 

ради з народної освіті. Звіти про роботу шкіл, дитячих садків, позашкільних 

установ, стан навчально-виховної роботи шкіл. Зведення про мережу шкіл. 

Листування з облвно, школами про поліпшення навчально-методичної робо-

ти. Фінансові звіти, штатні розписи. Звіти про працевлаштування випускників 

шкіл. Документи про роботу методичних кабінетів. Річні звіти з фінансово-

господарської діяльності райвно. Відомості про діяльність Миколаївського та 
Очаківського міських відділів народної освіти у 1920-ті роки, листування з 
губнаросвітою, документи з особового складу. Накази облвно. Протоколи 

конференцій учителів, нарад директорів та завідуючих навчальною частиною 

шкіл, районних педагогічних читань, засідань педагогічних рад. Плани роботи 

райвно, навчальні програми шкіл районів. Накази з основної діяльності, про-

токоли засідань, постанови ради з народної освіті. Звіти про роботу шкіл, ди-

тячих садків, позашкільних установ, стан навчально-виховної роботи шкіл. 

Зведення про мережу шкіл. Листування з облвно, школами про поліпшення 

навчально-методичної роботи. Фінансові звіти, штатні розписи. Звіти про пра-
цевлаштування випускників шкіл. Документи про роботу методичних кабіне-
тів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності райвно. 

ВИЩІ  НАВЧАЛЬН І  З АКЛАДИ  

Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора  

кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова 

Николаевский ордена Трудового Красного Знамени  

кораблестроительный институт им. адмирала С. О. Макарова 

Ф. Р-881, 4024 од. зб., 1918–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У вересні 1920 р. на базі Миколаївського політехнічного училища (колишнього Ми-

колаївського середнього механіко-технічного училища) був заснований Миколаївсь-

кий політехнічний технікум ім. проф. К. А. Тімірязєва, який діяв на правах вищого 

навчального закладу. Складався з відділень (факультетів): шляхово-будівельного, 

електромеханічного, суднобудівного, машинобудівного. Випускав інженерів вузь-

ких спеціальностей. При політехнікумі діяли робфак, профтехшкола з механічним і 
будівельним відділеннями та школа робітників-підлітків. У 1923 р. був перейменова-
ний у Миколаївський індустріальний технікум ім. проф. К. А. Тімірязєва, а у 1926 р. 

реорганізований у Миколаївський технікум суднобудування. У грудні 1929 р. злився 

з Миколаївським вечірнім робітничим технікумом у Миколаївський індустріальний 

інститут. У квітні 1930 р. перейменований у Миколаївський машинобудівний інсти-

тут, у листопаді 1930 р. – у Миколаївський кораблебудівний інститут. До 1932 р. 

інститут знаходився у віданні управління “Союзверф”. З 1933 р. інститут підпоряд-

ковувався Головному управлінню навчальних закладів Народного комісаріату важ-

кої промисловості СРСР, з 1937 р. – Головному управлінню навчальних закладів 
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Народного комісаріату суднобудівної промисловості СРСР. Під час тимчасової на-
цистської окупації міста знаходився у м. Пржевальську Киргизької РСР. Відповідно 

до наказу Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних коміса-
рів СРСР і Народного комісаріату суднобудівної промисловості СРСР, інститут у 

жовтні 1944 р. поновив діяльність у м. Миколаєві. З травня 1946 р. відповідно до 

наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР інститут підпорядковувався 

Міністерству вищої освіти СРСР. У 1949 р. Постановою Ради Міністрів СРСР інсти-

туту присвоєно ім’я адмірала С. О. Макарова. З 1959 р. інститут підпорядковувався 

Міністерству вищої і середньої освіти УРСР. Готував інженерів широкого профілю 

для роботи у суднобудівній промисловості країни. 

Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 2001 р. У 1991 р. розсекречено 

43 од. зб. Передбачаються надходження документів з 1991 р. від установи.  

 

Протоколи засідань навчальної ради технікуму (1924–1925), предметної, 
виробничої, культурно-побутової та інших комісій, комітету з розгляду звітів 

про практику та дипломні роботи студентів, протоколи студентських зборів. 

Навчальні плани технікуму, робфаку та профтехшколи при технікумі. Статис-
тичні відомості про кількість студентів-випускників технікуму, огляд історії 
виникнення та діяльності Миколаївського індустріального технікуму. Листу-

вання з приводу представлення відомостей про набір студентів, організації 
навчального процесу, проходження виробничої практики студентами, облад-

нання майстерень і лабораторій, фінансування технікуму. Списки студентів 

технікуму. Накази директора інституту з адміністративно-господарської ді-
яльності та особового складу, особові справи студентів. Документи щодо ро-

боти Миколаївського кораблебудівного інституту у період Другої світової вій-

ни (звіти, інформації, доповідь). Звіт про діяльність Миколаївського корабле-
будівного інституту за 25 років його існування (1920–1945 рр.). Накази Мініс-
терства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, листування з Міністерст-
вом щодо діяльності інституту. Статут інституту (1962). Навчальні плани ін-

ституту. Протоколи засідань наукової та педагогічної рад, протоколи засідань 

кафедр, плани роботи та звіти про роботу кафедр, звіти з науково-дослідної 
роботи інституту, документи щодо роботи аспірантури, документи студентсь-

ких наукових конференцій, первинної організації науково-технічного товарис-
тва суднобудування, навчальні плани, плани та звіти з науково-дослідної ро-

боти, звіти щодо роботи інституту, статистичні звіти навчальної частини та 
факультетів щодо чисельності студентів, результатів екзаменаційної сесії, ко-

шториси витрат та доходів, фінансові звіти. Документи про роботу підготов-

чого відділення (звіти, протоколи, плани), вечірніх факультетів, факультету 

підвищення кваліфікації. Звіти голів державних екзаменаційних комісій по 

результатах екзаменів на денному та вечірньому відділеннях. Документи гру-

пи народного контролю (довідки, доповідні, пояснювальні записки), протоко-

ли звітно-виборчих конференцій і засідань профкому.  
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Миколаївський державний педагогічний інститут  

ім. В. Г. Бєлінського Міністерства освіти УРСР 

Николаевский государственный педагогический институт  

им. В. Г. Белинского Министерства образования УССР 

Ф. Р-993, 8406 од. зб., 1920–1941, 1944–1985 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відкритий у 1913 р. як учительський інститут. У березні 1920 р. був перетворений у 

педагогічний інститут. У 1921 р. перейменований в інститут народної освіти (ІНО) з 
чотирирічним строком навчання. У 1930 р. ІНО був реорганізований в інститут соці-
ального виховання з трирічним строком навчання. У 1934 р. заклад перейменували у 

педагогічний інститут з чотирирічним строком навчання. У 1936 р. при педінституті 
відкриті вчительський інститут і вечірнє відділення. У серпні 1938 р. відкритий за-
очний відділ. У 1941–1944 рр. інститут припиняв діяльність у зв’язку з тимчасовою 

нацистською окупацією міста. У квітні 1944 р. відновив роботу у складі трьох фа-
культетів: фізико-математичного, природознавчого, мови та літератури. У 1948 р. 

інституту присвоєно ім’я В. Г. Бєлінського. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 1996 р. У 1991 р. розсекречено 

5 од. зб. Передбачаються надходження документів з 1986 р. від установи. 

 

Накази і директиви Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК 

СРСР і Наркоматі освіти УСРР. Накази директора інституту. Статут педінсти-

туту. Протоколи засідань правління інституту (1926–1927) і педагогічної ради, 

державних екзаменаційних і приймальних комісій, річні та семестрові звіти 

про роботу інституту. Програми, навчальні плани, плани наукових праць ви-

кладачів (1936–1941). Листування про виконання учбових планів, розвиток 

спортивно-масової роботи серед студентів, соцзмагання з Херсонським педін-

ститутом, направлення випускників інституту на роботу. Статистичні відомо-

сті про чисельність викладацького складу та студентів, про успішність студен-

тів. Постанова Ради Народних комісарів СРСР від 16 травня 1944 р. № 499 

про поновлення діяльності Херсонського, Миколаївського педагогічних інсти-

тутів і Ровенського вчительського інституту. Накази Міністерства освіти 

УРСР щодо діяльності інституту, листування з Міністерством освіти УРСР 

про покращання навчально-виховної, науково-дослідної роботи. Протоколи 

засідань ради інституту, звіти про навчальну роботу. Плани роботи кафедр і 
деканатів інституту, плани роботи інституту. Звіти заочного відділення інсти-

туту. Звіти голови екзаменаційної комісії по результатах екзаменів. Стеногра-
ми лекцій викладачів. Протоколи засідань, звіти кафедр інституту. Звіти по 

підсумках проведення педагогічної практики студентами. Статистичні звіти 

про чисельність і склад спеціалістів, які мають вищу та середню спеціальну 

освіту. Плани науково-дослідної роботи інституту. Штатні розписи, фінансові 
звіти, кошторис витрат. Протоколи засідань місцевого комітету, профспілко-

вого комітету.  
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Миколаївське заочне відділення Московського  

планового інституту “Планзо” 

Николаевское заочное отделение Московского  

планового института “Планзо” 

Ф. Р-1156, 45 од. зб., 1934–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1934–1941 рр. Мико-

лаївський навчально-консультативний пункт (УКП) підпорядковувався всесоюзному 

заочному плановому інституту “Планзо” (Москва), строк навчання – 5 років, навчан-

ня платне. Відповідно до наказу по Московському плановому інституту “Планзо” 

від 18 липня 1941 р. № 200 Миколаївський УКП 25 липня 1941 р. припинив діяль-

ність Готував висококваліфікованих економістів з планування народного госпо-

дарства без відриву від виробництва. 
Дата надходження документів – 1944 р. 

 

Листування з Московським заочним інститутом “Планзо” про проведення 

занять. Накази дирекції “Планзо”, директивні листи, протоколи педагогічних 

рад і зборів студентів. Програми, навчальні, календарні плани, звіти і відомос-
ті про успішність, відвідування занять студентами. Екзаменаційні листи, конт-
рольні роботи, звіти про виконання учбового плану. Списки студентів, педаго-

гів. Бухгалтерські, фінансові звіти. 

 

Миколаївська філія Одеського інженерно-будівельного інституту  

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР  

Николаевский филиал Одесского инженерно-строительного института 

Министерства высшего и среднего специального образования УССР 

Ф. Р-5716, 371 од. зб., 1970–1982 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївський факультет Одеського інженерно-будівельного інституту відкритий 

23 червня 1970 р. на підставі наказу № 491 Міністерства вищої і середньої спеціаль-

ної освіти УРСР. У 1979 р. факультет реорганізований в Миколаївську філію Одесь-

кого інженерно-будівельного інституту на підставі наказу Міністерства вищої і сере-
дньої спеціальної освіти УРСР від 10 березня 1979 р. № 16. Готував інженерів-

будівельників для сільськогосподарського та промислового будівництва. 
Надходження документів – 1985 р. 

 

Накази Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, накази 

ректора Одеського інженерно-будівельного інституту по філії, накази дирек-

тора філії, плани роботи факультету, кафедр, протоколи засідань кафедр, звіти 

з навчально-виховної, наукової роботи, плани науково-дослідної роботи, до-

кументи про роботу студентського наукового товариства (плани, протоколи, 

звіти). Фінансові та статистичні звіти. Документи профкому.  
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Миколаївський культурно-освітній факультет  

Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука 

Николаевский культурно-образовательный факультет  

Киевского государственного института культуры им. А. Е. Корнейчука 

Ф. Р-5816, 353 од. зб., 1971–1986 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відкритий 9 серпня 1971 р. на підставі наказу Міністерства культури УРСР від 

6 серпня 1971 р. № 301. Факультет створений за спеціалізаціями: культурно-освітня 

праця, бібліотекознавство, бібліографія. У 1976 р. відкрите підготовче відділення, у 

1979 р. – заочне. Готує спеціалістів для роботи у культурно-освітніх закладах м. Ми-

колаєва та районів Миколаївської області.  
Перше надходження документів – 1989 р., останнє – 1997 р. Передбачаються надхо-

дження документів з 1987 р. від навчального закладу.  

 

Накази Міністерства культури УРСР, накази декана факультету з основної 
діяльності, плани з навчально-виховної роботи, звіти про роботу факультету, 

план роботи підготовчого відділення, документи студентських науково-

теоретичних конференцій, документи щодо наукової роботи викладачів 

(наукові доповіді, рецензії), звіти з фінансово-господарської діяльності, про-

токоли засідань ради факультету, документи кафедр. Статистичні звіти про 

чисельність працюючих, звіти голови державної екзаменаційної комісії по ре-
зультатах проведення державних екзаменів. Документи місцевого та проф-

спілкового комітетів. Штатні розписи. 

СЕРЕДН І  ТА  СЕ Р ЕДНЬО -СПЕЦ І АЛЬН І   

НАВЧАЛЬН І  З АКЛАДИ   

Миколаївський вечірній робітничий університет  

при окружній інспектурі політосвіти 

Николаевский вечерний рабочий университет  

при окружной инспектуре политпросвещения  

Ф. Р-866, 105 од. зб., 1925–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1932 рр. У 1930–

1931 навчальному році мав 2 факультети: соціально-економічний та математико-

технічний. Діяв загальноосвітній однорічний підготовчий курс для вступу до ВРУ. 

Університет давав загальну середньо-політехнічну освіту, слухачами університету 

були робітники миколаївських заводів. Документи надійшли у 1950 р.  

 

Відомості успішності та занять слухачів університету, анкети слухачів 

(1927), навчальні плани та розклад занять в університеті (1929, 1930–1931), 

листування з учбовою частиною щодо організаторської та навчальної роботи. 

Книга обліку успішності слухачів університету за 1928–1929 навчальний рік. 

Накази директора університету з особового складу (1931). Правила прийому 

та статистичний звіт про склад педагогічного персоналу і слухачів університе-
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ту. Постанови колегії Наркомату освіти і листування з органами освіти про 

реорганізацію роботи освіти за 1931 р. Бюлетені Наркомату освіти за 1931–

1932 навчальний рік.  

 

Технікуми та коледжі 
Техникумы и колледжи 

21 фонд, 6928 од. зб., 1924–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вознесенський сільськогосподарський технікум, ф. Р-3392, 119 од. зб., 1948–1977 рр.  

Мигіївський радгосп-технікум Міністерства сільського господарства УРСР,  

ф. Р-2253, 685 од. зб., 1925–1929, 1944–1988 рр. 

Миколаївський технікум образотворчих мистецтв губернського комітету науко-

вої та індустріально-технічної освіти, ф. Р-869, 31 од. зб., 1921–1923 рр. 

Миколаївський кооперативний технікум губернського комітету наукової та ін-

дустріально-технічної освіти, ф. Р-871, 21 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївський соціально-економічний технікум, ф. Р-873, 8 од. зб., 1920–1922 рр. 

Планово-економічний технікум Миколаївського навчального комбінату громад-

ського харчування, ф. Р-1167, 177 од. зб., 1930–1932 рр. 

Миколаївський художній технікум Народного комісаріату освіти УСРР, ф. Р-1170, 

295 од. зб., 1930–1934 рр. 

Миколаївський вечірній робочий технікум ім. 5-ї річниці Жовтневої революції 
Народного комісаріату освіти УСРР, ф. Р-1182, 23 од. зб., 1923–1927 рр. 

Миколаївський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР,  

ф. Р-1210, 106 од. зб., 1930–1935 рр. 

Миколаївський лінгвістичний технікум Народного комісаріату освіти УСРР, 

ф. Р-1307, 21 од. зб., 1927–1933 рр. 

Миколаївський технікум комунального і цивільного будівництва Народного 

комісаріату комунального господарства УСРР, ф. Р-1398, 10 од. зб., 1939–1941 рр. 

Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. ак. В.М.Образцова,  

ф. Р-2140, 896 од. зб., 1930–1984 рр. 

Миколаївський будівельний коледж, ф. Р-3147, 857 од. зб., 1944–1991 рр. 

Миколаївський сільськогосподарський технікум, ф. Р-3196, 442 од. зб., 1956–1986 рр. 

Миколаївський вечірній судномеханічний технікум, ф. Р-3197, 12 од. зб., 1956–

1957 рр. 

Миколаївський електромеханічний технікум Міністерства комунального госпо-

дарства УРСР, ф. Р-995, 419 од. зб., 1936–1941, 1944–1958 рр. 

Миколаївський суднобудівний технікум Міністерства суднобудівної промисло-

вості СРСР, ф. Р-3248, 617 од. зб., 1944–1987 рр. 

Миколаївський кооперативний технікум Української спілки споживчих коопе-

ративних організацій, ф. Р-5623, 363 од. зб., 1968–1989 рр. 

Миколаївський комерційний технікум Міністерства торгівлі УРСР, ф. Р-5646, 

394 од. зб., 1965–1989 рр. 

Новобузький технікум механізації і електрифікації сільського господарства, 

ф. Р-5743, 280 од. зб., 1944–1997 рр. 

Новополтавський зоотехнічний ветеринарний технікум, с-ще Андріївка Баштансь-

кого району, ф. Р-2946, 314 од. зб., 1944–1972 рр. 

 

Вознесенський сільськогосподарський технікум інтенсивних культур ім. Цюрупи 

утворений у 1930 р. на базі Трикратського сільськогосподарського технікуму 
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(заснований у 1928 р. на базі Трикратської агрономічної профтехшколи). Припинив 

діяльність у 1941–1944 рр. у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією області. 
Поновив діяльність у квітні 1944 р. У 1948 р. реорганізований у садово-виноградний 

технікум, у 1955 р. – у Вознесенський сільськогосподарський технікум. Готував пло-

доовочеводів, виноградарів, агрономів. Мигіївський радгосп-технікум починає свою 

історію з 1889 р., коли поміщиком Скаржинським Й. П. у с. Мигія була організована 
сільськогосподарська школа, яка була названа у пам’ять його дружини Ольгінською. 

У 1895 р. ця школа (зі всім обладнанням, спорудами, 100 десятинами землі) була 
передана Скаржинським у дар царській казні. У січні 1904 р. школі було відведено 

ще 500 десятин землі. У 1913 р. школа була перетворена у Ольгінсько-Скаржинське 

сільськогосподарське нижче училище, в якому готували учнів до практичної сільсь-

когосподарської діяльності. У 1920 р. училище було перейменоване у Мигіївський 

сільськогосподарський технікум. У 1922 р. до технікуму був приєднаний Первомай-

ський кооперативний технікум і Мигіївський сільськогосподарський технікум пе-
рейменовується у Мигіївський агрокооперативний технікум. На початку 1924–1925 

навчального року згідно з постановою Народного комісаріату просвіти кооператив-

ний відділ ліквідується і технікум перейменовується у вищий навчальний заклад. У 

1929–1930 навчальному році знов був перетворений у Мигіївський сільськогоспо-

дарський технікум. Припинив діяльність у 1941–1944 рр. у зв’язку з тимчасовою 

нацистською окупацією. Поновив діяльність у квітні 1944 р., мав назву Мигіївський 

технікум рільництва. Мигіївський радгосп-технікум організований згідно з наказом 

Міністерства сільського господарства УРСР від 29.08.1964 р. № 228 і рішенням сіль-

ського виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів від 07.09.1964 р. 

№ 502. У 1977 р. до Мигіївського радгоспу-технікуму приєднався колгосп “Зорі 
Кремля” с. Мигія. Перебував у віданні Народного комісаріату освіти УРСР, з 1944 р. – 

Міністерства сільського господарства УРСР, з 1985 р. – Державного агропромис-
лового комітету УРСР. Займався підготовкою кваліфікованих спеціалістів-

агрономів, зоотехніків, техніків-механіків. Діяльність Миколаївського технікуму 

образотворчих мистецтв простежується протягом 1921–1923 рр. Миколаївський со-

ціально-економічний технікум утворений на базі Миколаївської соціально-

економічної професійної школи у 1921 р. Миколаївський планово-економічний тех-

нікум утворений на базі Миколаївського вечірнього кооперативного технікуму гро-

мадського харчування. Перебував у віданні Миколаївського учбового комбінату 

громадського харчування. Ліквідований у 1935 р. У фонді є справи вечірнього коо-

перативного технікуму за 1930–1931 рр. Миколаївський художній технікум відкри-

тий у 1930 р. Перебував у віданні Народного комісаріату освіти УСРР, закритий у 

1934 р. Діяльність Миколаївського вечірнього робочого технікуму ім. 5-ї річниці 
Жовтневої революції простежується протягом 1923–1927 рр. Миколаївський педаго-

гічний технікум утворений у вересні 1930 р. Готував педагогів для семирічних шкіл 

і вихователів дитячих садків. Перебував у віданні Народного комісаріату освіти 

УСРР. Мав відділи (факультети): шкільний, дошкільний, позашкільний, політехніч-

ний. При технікумі був організований заочний сектор. На підставі розпорядження 

Народного комісаріату освіти УРСР від 7 січня 1937 р. Миколаївський педагогічний 

технікум був перетворений у Миколаївське педагогічне училище фізкультури. Діяль-
ність Миколаївського лінгвістичного технікуму простежується протягом 1927–1933 рр. 

Діяльність Миколаївського технікуму комунального та цивільного будівництва про-

стежується за документами протягом 1939–1941 рр. Миколаївський технікум залізни-

чного транспорту був утворений у 1918 р., знаходився у віданні Народного комісарі-
ату шляхів сполучення, в період тимчасової нацистської окупації м. Миколаєва у 

1941–1944 рр. знаходився в Росії у м. Чкалові, поновив діяльність у м. Миколаєві у 
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1944 р., у 1949 р. технікуму присвоєно ім’я академіка В. М. Образцова, знаходився у 

віданні Міністерства шляхів сполучення СРСР. Готує техніків-шляховиків з будів-

ництва і експлуатації шляхового господарства, техніків-механіків з шляхових і буді-
вельних машин, техніків-механіків з механізації вантажних робіт для залізничного 

транспорту. Миколаївський будівельний технікум створений у 1944 р., у 1991 р. на 
підставі наказу від 27.12.1990 р. № 247/324 Міністерства будівництва УРСР був пе-
рейменований у Миколаївський будівельний коледж. Миколаївський сільськогоспо-

дарський технікум бухгалтерського обліку організований у 1956 р. згідно з наказом 

Міністерства сільського господарства УРСР від 18.06.1956 р. № 474, у 1966 р. на підс-
таві наказу Миколаївського обласного управління сільського господарства від 

19.08.1966 р. № 190 перейменований у Миколаївський сільськогосподарський техні-
кум з підпорядкуванням Міністерству сільського господарства УРСР. Згідно з нака-
зом Державного агропромислового комітету Української РСР від 25.04.1986 р. 

№ 158 припинив діяльність. Миколаївський електромеханічний технікум поновив 

діяльність у травні 1944 р. У 1944–1946 рр. перебував у віданні Народного комісарі-
ату комунального господарства УРСР, у 1946–1957 рр. – Міністерства комунального 

господарства УРСР, у 1957 р. зі створенням Херсонського раднаргоспу технікум 

перейшов у відання Управління кадрів і навчальних закладів Херсонського раднар-

госпу. Готував кваліфіковані кадри спеціалістів для комунального господарства 
УРСР зі спеціальності технік-енергетик. У 1958 р. на підставі розпорядження 

Херсонського раднаргоспу від 17.07.1958 р. № 555 був об’єднаний з Миколаївським 

суднобудівним технікумом і припинив діяльність. Миколаївський вечірній судноме-
ханічний технікум був створений у липні 1956 р. на базі Миколаївського суднобуді-
вного технікуму на підставі наказу Міністерства суднобудівної промисловості СРСР 

від 16.06.1956 р. № 400, у серпні 1957 р. згідно з наказом Міністерства суднобудів-

ної промисловості СРСР від 22.03.1956 р. № 198 припинив діяльність і був приєдна-
ний до Миколаївського суднобудівного технікуму. Миколаївський суднобудівний 

технікум поновив діяльність у 1944 р. Знаходився у віданні Народного комісаріату 

суднобудівної промисловості СРСР (1944–1953 рр.), Міністерства транспорту і важ-

кого машинобудування СРСР (1953–1954 рр.), Міністерства суднобудівної промис-
ловості СРСР (1954–1957 рр.), Управління кадрів і навчальних закладів Херсонсько-

го раднаргоспу (1957–1963 рр.), Управління кадрів і навчальних закладів Чорномор-

ського раднаргоспу (1963–1966 рр.), Міністерства суднобудівної промисловості 
СРСР. Готував кваліфікованих спеціалістів для суднобудівної промисловості СРСР. 

Миколаївський кооперативний технікум почав діяльність у 1968 р. згідно з постано-

вою Правління Центроспілки від 08.01.1968 р. № 4, постановою Укрспоживспілки 

від 19.03.1968 р. № 66 і постанови Миколаївської облспоживспілки від 17.06.1968 р. 

№ 357. Готував спеціалістів для системи споживчої кооперації. Миколаївський тех-

нікум радянської торгівлі був створений у 1965 р. на підставі наказу Міністерства 

торгівлі УРСР від 15.05.1965 р. № 191 на базі торгівельно-кулінарної школи. Готу-

вав спеціалістів-технологів для підприємств громадського харчування, товарознав-

ців промислових і продовольчих товарів. У 1991 р. згідно з наказом Міністерства 

торгівлі УРСР від 19.09.1991 р. перейменований у Миколаївський комерційний тех-

нікум. Новобузький технікум рільництва поновив діяльність у 1944 р., у 1947 р. пе-
рейменований у Новобузький технікум механізації сільського господарства, у 

1965 р. перейменований у Новобузький технікум механізації і електрифікації сільсь-

кого господарства. Готував спеціалістів для роботи у сільському господарстві. 
Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 2006 р. У 1990 р. розсекречено 

3 од. зб. ф. Р-2253.  
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Накази директорів. Статути технікумів. Протоколи засідань педагогічних 

рад, предметних комісій. Статистичні звіти про чисельність учнів. Штатні ро-

зписи, кошториси. Документи з особового складу. Навчальні плани, програми, 

річні звіти про роботу технікумів, протоколи методичних нарад, загальних 

зборів педагогів і студентів, конференцій студентів. Звіти з фінансово-госпо-

дарської діяльності технікумів, навчально-виховної роботи. Відомості видачі 
стипендії, заробітної плати, особові справи учнів. Статистичні звіти з підсум-

ків екзаменів. Характеристики та опитувальні листи на робітників Мигіївсько-

го технікуму за 1925–1926 навчальний рік. Листування про реорганізацію коо-

перативних навчальних закладів, організацію виробничої практики студентів. 

Матеріали нарад директорів педагогічних технікумів Одеської області (1934). 

Доповідні записки про стан навчально-методичної роботи у педагогічному 

технікумі (1934–1935), листування щодо укомплектування технікуму педаго-

гічними кадрами, успішність студентів. Дипломні роботи студентів. Листу-

вання про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу роботу учнів худо-

жніх технікумів. Договір на соціалістичне змагання між Миколаївським і Оде-
ським художніми технікумами, відомості про його виконання (1931). Акти 

обстеження технікуму. Звіт про роботу електромеханічного технікуму (1939–

1940). Акт про збитки, заподіяні нацистськими окупантами залізничному тех-

нікуму в період тимчасової окупації м. Миколаєва. 
 

Училища 

Училища 

7 фондів, 6347 од. зб., 1930–1941, 1944–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївське медичне училище, ф. Р-994, 1870 од. зб., 1930–1941, 1944–1982 рр. 

Миколаївське державне музичне училище обласного управління культури,  

ф. Р-1202, 648 од. зб., 1935–1941, 1959–1983 рр. 

Миколаївське педагогічне училище фізичного виховання Міністерства освіти 

УРСР, ф. Р-2691, 2452 од. зб., 1944–1957 рр. 

Миколаївське вище державне училище культури, ф. Р-3160, 460 од. зб., 1954–2001 рр. 

Новобузьке педагогічне училище, ф. Р-5742, 485 од. зб., 1944–1997 рр. 

Первомайське педагогічне училище, ф. Р-4065, 67 од. зб., 1944–1956 рр. 

Первомайське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, ф. Р-4066, 

365 од. зб., 1946–1986 рр. 

 

Миколаївська фельдшерсько-акушерська школа відновила діяльність 19.04.1944 р. 

на підставі розпорядження Народного комісаріату з охорони здоров’я. У 1954 р. пе-
рейменована у Миколаївське медичне училище (документи не збереглися). Знаходи-

лося у віданні Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. У грудні 
1921 р. був відкритий Миколаївський музичний технікум, що перебував у віданні 
Миколаївської губнаросвіти. У травні 1923 р. був перетворений у вищі музичні кур-

си, а в квітні 1925 р. – у вищі музично-драматичні курси. У грудні 1925 р. курси бу-

ли реорганізовані в музично-драматичну профшколу. В листопаді 1930 р. школа 
перетворена у Миколаївський музичний технікум, у 1935 р. – у музичне училище, 
яке мало факультети: інструментальний, вокальний і теоретичний. У 1925–1930 рр. 
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діяв драматичний факультет. Готувало кваліфікованих виконавців на музичних ін-

струментах, співаків, керівників хорового співу, капельмейстерів оркестрів. Припи-

нило діяльність у 1941 р. Відновило роботу у 1959 р. на підставі наказу Міністерства 

культури УРСР від 27.08.1959 р. № 403. Миколаївське педагогічне училище створе-
но на базі Миколаївського педагогічного технікуму, у 1951 р. було перейменовано в 

Миколаївське педагогічне училище фізичного виховання. Припинило діяльність 

20.08.1957 р. на підставі наказу Міністерства освіти УРСР від 23.05.1957 р. № 232 і 
наказу Миколаївського облвно від 26.07.1957 р. Миколаївський технікум культурно-

освітніх працівників заснований у 1954 р. на підставі Постанови Ради Міністрів 

УРСР № 2658 від 21.12.1953 р. та наказу Міністерства культури УРСР № 140 від 

08.02.1954 р. Знаходився у віданні Миколаївського обласного управління культури. 

Готував клубних та бібліотечних робітників. Згідно з наказом Міністерства культу-

ри УРСР від 14.03.1961 р. № 114 Миколаївський технікум культурно-освітніх пра-
цівників реорганізований у Миколаївське культурно-освітнє училище, у 1990 р., 

згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 02.11.1990 р. № 342, перейменова-
но в державне училище культури, з 1992 р. перейменовано у Миколаївське вище 
державне училище культури, якому надано статус вищого навчального закладу. 

Училище готує керівників художньої самодіяльності, самодіяльних духових оркест-
рів, оркестрів народних інструментів, танцювальних колективів і бібліотекарів. У 

1962 р. при училищі був відкритий відділ заочної освіти. Новобузьке та Первомайсь-

ке педагогічні училища відновили роботу у 1944 р. У 1944–1956 рр. Первомайське 

педагогічне училище підпорядковувалося відділу народної освіти Одеської обласної 
Ради депутатів трудящих. У зв’язку з адміністративно-територіальним поділом об-

ластей Української РСР з 1954 р. перейшло у відання відділу народної освіти Мико-

лаївської обласної ради депутатів трудящих. На підставі наказу Миколаївського об-

ласного відділу народної освіти від 13.07.1956 р. № 214 було ліквідоване, матеріаль-

ні цінності передані Новобузькому педагогічному училищу. Первомайське медичне 
училище створено у 1927 р., відновило роботу у 1946 р. Готувало середні медичні 
кадри з таких спеціальностей: фельдшери, акушери, медичні сестри. 

Перше надходження документів – 1944 р., останнє – 2006 р. У 1990 р. розсекречено 

9 од. зб. ф. Р-2691.  

 

Постанови, накази наркоматів, міністерств, відомств, керівників училищ, 

листування з міністерствами з навчальних питань. Протоколи засідань педаго-

гічних рад, державних комісій. Накази директорів училищ з основної та адмі-
ністративно-господарської діяльності, протоколи педагогічних рад, методич-

них комісій, загальних зборів педагогів, навчальні плани, програми, звіти про 

роботу державних кваліфікаційних комісій, штатні розписи. Особові справи 

студентів. Статути училищ. Відомості про навчально-матеріальну базу учи-

лищ. Документи профспілкового комітету. Звіти про роботу музичного учили-

ща (1937–1941). Листування про організацію навчального процесу, військової 
та фізичної підготовки студентів, проходження студентської практики, прид-

бання музичних інструментів, про святкування 100-річчя з дня народження 

П. І. Чайковського (1940). Класні журнали, відомості успішності студентів, 

протоколи екзаменів.  
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Професійно-технічні училища (ПТУ) 

Профессионально-технические училища (ПТУ) 

11 фондів, 1086 од. зб., 1944–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Березнегуватське сільське ПТУ № 5, ф. Р-4470, 108 од. зб., 1944–1966 рр. 

Миколаївське міське ТУ № 1, ф. Р-4360, 133 од. зб., 1954–1980 рр. 

Миколаївське ПТУ № 5 ім. Героя Радянського Союзу В.О.Гречишникова, ф. Р-5990, 

106 од. зб., 1957–1997 рр. 

Миколаївське міське ПТУ № 8, ф. Р-4241, 125 од. зб., 1944–1971 рр. 

Миколаївське міське ПТУ № 10, ф. Р-4359, 108 од. зб., 1955–1968 рр. 

ПТУ № 11, м. Миколаїв, ф. Р-6088, 65 од. зб., 1973–1993 рр. 

Миколаївське СПТУ № 13, ф. Р-4361, 178 од. зб., 1944–1984 рр. 

Миколаївське міське ПТУ № 14, ф. Р-4362, 89 од. зб., 1952–1968 рр. 

СПТУ № 24, м. Миколаїв, ф. Р-6090, 56 од. зб., 1986–1995 рр. 

Сільське ПТУ № 1, с-ще Надбузьке Миколаївського району, ф. Р-3639, 55 од. зб., 

1954–1965 рр. 

Яснополянське сільське ПТУ № 7, с. Ясна Поляна Снігурівського району, ф. Р-4230, 

63 од. зб., 1954–1967 рр. 

 

Підпорядковувались Миколаївському обласному управлінню професійно-технічної 
освіти, з 1988 р. – управлінню народної освіти, у 1991–1992 рр. – управлінню освіти 

виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів, з квітня 1992 р. по чер-

вень 1994 р. – управлінню освіти Миколаївської облдержадміністрації, з червня 

1994 р. по вересень 1995 р. – управлінню освіти Миколаївської обласної Ради народ-

них депутатів, з вересня 1995 р. – управлінню освіти Миколаївської облдержадмініс-
трації. Готували кваліфікованих робітників різних галузей промисловості. 
Новобузька школа механізації сільського господарства у 1947 р. була переведена у 

с. Березнегувате, перейменована у Березнегуватську школу механізації сільського 

господарства, у 1954 р. перейменована у Березнегуватське училище механізації сіль-

ського господарства № 16, з 1963 р. – у Березнегуватське училище механізації сіль-

ського господарства № 5, у 1965 р. перейменовано у сільське професійно-технічне 
училище № 5. Миколаївське технічне училище № 1 організовано у 1954 р. на базі 
суднобудівного заводу ім. 61 Комунара, у 1963 р. було реорганізовано у міське про-

фесіонально-технічне училище № 9, у 1963 р. перейменовано у Миколаївське міське 
професіонально-технічне училище № 1, у 1966 р. – Миколаївське міське технічне 
училище № 1. Міське ремісниче училище № 1 м. Миколаєва відновило діяльність у 

1944 р., у 1962 р. перейменовано у міське професійно-технічне училище № 5 (МПТУ 

№ 5), у 1967 р. МПТУ № 5 надано ім’я Героя Радянського Союзу В. О. Гречиш-

никова, у 1984 р. перейменовано у середнє професійно-технічне училище № 5 

(СПТУ № 5) ім. Героя Радянського Союзу В. О. Гречишникова, з 1988 р. переймено-

вано у технічне училище № 5 (ТУ № 5) ім. Героя Радянського Союзу В. О. Гречиш-

никова. Миколаївська школа ФЗН № 10 у 1956 р. перейменована у Миколаївську 

будівельну школу № 4, у 1957 р. – у Миколаївське будівельне училище № 4, з 
1962 р. – Миколаївське міське ПТУ № 8. Миколаївське міське технічне училище 
№ 2 було створено у 1955 р., у 1963 р. було реорганізовано у Миколаївське міське 
професійно-технічне училище № 10. Технічне училище (ТУ) № 11 створене у 

1963 р., у 1969 р. було реорганізоване у міське професійно-технічне училище № 11 

(МПТУ № 11), у 1984 р. було перейменовано у середнє професійно-технічне училище 
№ 11 (СПТУ № 11), у 1988 р. – у професійно-технічне училище № 11 (ПТУ № 11). 

Школа фабрично-заводського навчання (ФЗН) № 2 була створена у 1944 р. у  
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с. Жовтневе Жовтневого району (у 1955 р. переведене у с. Варварівка Варварівсько-

го району), у 1963 р. перейменована у будівельну школу № 2, з 1963 р. перейменова-
на у Миколаївське міське професійно-технічне училище № 13, з 1984 р. – середнє 
професійно-технічне училище № 13. Школа ФЗН № 3 була створена у 1944 р., у 

1955 р. школа ФЗН № 3 була об’єднана з школою ФЗН № 7, у 1963 г. реорганізована 
у міське професійно-технічне училище № 14. Професійне торгово-кулінарне учили-

ще Міністерства торгівлі у 1985 р. було перейменовано у середнє професійно-

технічне училище № 24 (СПТУ № 24) та перейшло у підпорядкування обласному 

управлінню профтехосвіти.  

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 2006 р. 

 

Накази Миколаївського обласного управління трудових резервів, Микола-
ївського обласного управління професійно-технічної освіти. Накази директо-

рів з основної діяльності, протоколи засідань педрад, плани роботи училищ, 

плани навчально-виховної роботи, звіти про роботу училищ, навчальну робо-

ту, рух контингенту учнів, фінансово-господарську діяльність, документи ро-

боти методичних комісій. Листування з обласним управлінням профтехосвіти 

з проведеної роботи по професійній орієнтації, виробничій діяльності, навча-
льно-виховній та методичній роботі. Документи зльотів відмінників навчання. 

Звіти про чисельність, склад працівників, статистичні звіти про кількість пра-
цівників з вищою та середньою освітою. Штатні розписи та кошторис. Прото-

коли загальних зборів членів профспілки. 

 

Школи 

Школы 

37 фондів, 2527 од. зб., 1917–1941, 1944–1985, 1988–1995 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Баштанська середня школа № 3, ф. Р-4923, 80 од. зб., 1944–1981 рр. 

Братська семирічна трудова школа, ф. Р-1462, 1 од. зб., 1923 р. 

Володимирівська перша семирічна трудова школа, ф. Р-882, 16 од. зб., 1918–1925 рр. 

Великомечетнянська семирічна школа, ф. Р-2753, 3 од. зб., 1917–1938 рр. 

Великомечетнянська середня школа, ф. Р-2754, 13 од. зб., 1938–1941 рр. 

Кримківська ордена “Знак Пошани” середня загальноосвітня школа ім. Парти-

занської Іскри, ф. Р-5192, 102 од. зб., 1945–1988 рр. 

Курячелозівська середня школа, ф. Р-5045, 48 од. зб., 1945–1985 рр.  

Миколаївська обласна загальноосвітня заочна середня школа, ф. Р-3608, 92 од. 

зб., 1949–1970 рр. 

Миколаївська середня школа № 2, ф. Р-1322, 112 од. зб., 1938–1940, 1946–1983 рр. 

Миколаївська середня школа № 5 ім. В. Хоменка, ф. Р-1344, 11 од. зб., 1939–1941, 

1948–1985 рр. 

Миколаївська вечірня неповна середня школа № 6, ф. Р-1354, 6 од. зб., 1939–1940 рр.  

Миколаївська неповна середня школа № 7, ф. Р-876, 46 од. зб., 1923–1924, 1932–

1941 рр.  

Миколаївська середня школа № 10, ф. Р-996, 668 од. зб., 1919–1941 рр. 

Миколаївська середня школа № 15, ф. Р-2164, 3 од. зб., 1940–1941 рр. 

Миколаївська неповна середня школа № 16, ф. Р-1355, 6 од. зб., 1940 р.  
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Миколаївська єдина трудова школа № 19, ф. Р-875, 10 од. зб., 1920–1922 рр. 

Миколаївська середня школа № 21, ф. Р-1363, 6 од. зб., 1931–1934, 1940–1941 рр. 

Миколаївська середня загальноосвітня школа № 22, ф. Р-5806, 135 од. зб., 1950–

1979 рр. 

Миколаївська неповна середня школа № 25, ф. Р-998, 55 од. зб., 1925–1926, 1935–

1940 рр. 

Миколаївська середня школа № 30, ф. Р-1316, 2 од. зб., 1940–1941 рр. 

Миколаївська неповна середня школа № 31, ф. Р-997, 353 од. зб., 1938–1941 рр. 

Миколаївська середня школа № 34, ф. Р-1317, 20 од. зб., 1939–1941 рр. 

Миколаївська середня школа № 37, ф. Р-1321, 4 од . зб., 1939–1940 рр. 

Середня школа № 38, м. Миколаїв, ф. Р-2165, 96 од. зб., 1941 р., 1969–1984 рр. 

Миколаївська середня школа № 39, ф. Р-1367, 8 од. зб., 1939–1941 рр. 

Миколаївська єдина трудова школа № 45, ф. Р-886, 1 од. зб., 1920 р. 

Миколаївська загальноосвітня середня школа № 55, ф. Р-6099, 20 од. зб., 1988–

1995 рр. 

Миколаївська загальноосвітня середня школа № 56, ф. Р-6100, 18 од. зб., 1988–

1995 рр. 

Миколаївська обласна санаторна школа-інтернат № 7 для дітей з хворобами 

серцево-судинної системи, ф. Р-5932, 57 од. зб., 1969–1984 рр. 

Новобузька перша семирічна трудова школа, ф. Р-863, 1 од. зб., 1917–1921 рр. 

Новокантакузівська неповна середня школа, ф. Р-2076, 2 од. зб., 1939–1941 рр. 

Очаківська середня школа № 2 ім. П. П. Шмідта, ф. Р-5255, 256 од. зб., 1944–1983 рр. 

Первомайська допоміжна школа № 14, ф. Р-5326, 120 од. зб., 1944–1974 рр. 

Дитяча спортивна школа, ф. Р-5468, 34 од. зб., 1954–1974 рр. 

Софіївська середня школа, ф. Р-5792, 36 од. зб., 1949–1985 рр. 

Чапаєвська середня школа, ф. Р-5728, 41 од. зб., 1966–1983 рр. 

Шевченківська середня загальноосвітня трудова школа, ф. Р-5612, 55 од. зб., 1945–

1984 рр. 

 

Підпорядковуються органам народної освіти. Забезпечують навчально-виховний 

процес, виконання шкільних програм, здійснюють загальнокультурну, науково-

теоретичну роботу, ведуть педагогічне навчання батьків. Поновили діяльність у 

1944 р. після звільнення території області від тимчасової нацистської окупації. Кри-

мківській середній школі у 1964 р. надано ім’я підпільної комсомольської організа-
ції “Партизанська Іскра”, у 1966 р. школа нагороджена орденом “Знак Пошани” і 
перейменована у Кримківську ордена “Знак Пошани” загальноосвітню середню 

школу імені “Партизанської Іскри”, з 1969 – Кримківська ордена “Знак Пошани” 

середня школа імені “Партизанської Іскри”, у 1986 р. перейменована у Кримківську 

ордена “Знак Пошани” середню загальноосвітню школу імені “Партизанської Іск-

ри”. Миколаївська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 22 поча-
ла діяльність у вересні 1950 р., з вересня 1950 р. до 1953 р. – школа-семирічка, з 
1953 р. – середня. На базі Миколаївської школи-інтернат № 7 у 1969 р. відкрито Ми-

колаївську школу-інтернат для дітей, хворих на ревматизм, у 1977 р. вона була реор-

ганізована у Миколаївську обласну санаторну школу-інтернату № 7 для дітей з за-
хворюваннями серцево-судинної системи. Миколаївська середня школа № 2 у 

1959 р. стає школою з поглибленим вивченням англійської мови. Миколаївська тру-

дова загальноосвітня політехнічна середня школа № 5 у 1967 р. перейменована у 

Миколаївську середню школу № 5 ім. В. Хоменка. Миколаївська початкова школа 
№ 38 у 1954 р. перейменована у середню школу № 38. Очаківській середній школі 
№ 2 у 1967 р. надано ім’я П. П. Шмідта. Первомайська школа-інтернат у 1955 р.  
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перейменована у Первомайську допоміжну школу № 14. Первомайська дитяча юна-
цька спортивна школа організована у 1946 р. У 1966 р. на підставі наказу по Мико-

лаївському обласному відділу народної освіти була перейменована у Первомайську 

дитячу спортивну школу. Софіївська восьмирічна школа с. Софіївка Новобузького 

району у 1977 р. стала середньою. Чапаєвська восьмирічна школа с. Чапаєвка Бере-
занського району у 1975 р. стала середньою. Шевченківська семирічна школа у 

1950 р. перетворена у середню загальноосвітню трудову політехнічну школу, з 
1971 р. – Шевченківська середня загальноосвітня трудова школа. Перше надходжен-

ня документів – 1948 р., останнє – 2008 р.  

  

Листування з обласним та районними відділами народної освіти. Протоко-

ли засідань педагогічних рад, методично-педагогічних рад, батьківських збо-

рів, накази з адміністративно-господарської діяльності, перспективні плани з 
навчально-виховної роботи, плани роботи шкіл, документи методичних об’єд-

нань, фінансові звіти, статистичні звіти, звіти про склад і рух учнів, успіш-

ність учнів, класні журнали. Довідки по результатах перевірки шкіл, списки 

учнів, книги видачі посвідчень і атестатів. Кошториси, штатні розписи. Про-

токоли засідань місцевих, профспілкових комітетів.  

 

Музичні школи 

Музыкальные школы 

4 фонди, 502 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївська дитяча музична школа ім. Римського-Корсакова, ф. Р-3678, 297 од. 

зб., 1944–1980 рр. 

Вечірня музична школа управління культури виконкому Миколаївської облас-

ної Ради депутатів трудящих, м. Миколаїв, ф. Р-3682, 117 од. зб., 1946–1956 рр. 

Очаківська дитяча музична школа Миколаївського обласного управління куль-

тури, ф. Р-5384, 23 од. зб., 1963–1969 рр. 

Первомайська дитяча музична школа Миколаївського обласного управління 

культури, ф. Р-3234, 65 од. зб., 1955–1965 рр. 

 

Дитяча музична школа № 1 Миколаївського обласного відділу культури поновила 
свою діяльність у 1944 р., з 1962 р. перейменована у Миколаївську дитячу музичну 

школу ім. Римського-Корсакова. Первомайська дитяча музична школа відкрита у 

1955 р. на підставі рішення Миколаївської обласної ради депутатів трудящих від 

27.05.1955 р. № 577. Вечірня музична школа управління культури виконкому Мико-

лаївської обласної ради депутатів трудящих поновила діяльність у 1946 р. Очаківсь-

ка дитяча музична школа почала діяльність у 1962 р. 

Підпорядковувались органам культури. Забезпечували навчально-виховний процес, 
надавали загальну музичну освіту. 

Перше надходження документів – 1972 р., останнє – 1990 р. 

 

Річні плани роботи шкіл, протоколи засідань педагогічних рад, програми 

звітних та академічних концертів, річні звіти роботи шкіл, екзаменаційної ко-

місії, фінансові і статистичні звіти, штатні розписи. Протоколи засідань проф-

спілкового комітету.  
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ЗАКЛАДИ  ДОШК ІЛЬНОГО  ВИХОВАННЯ  

Дитячий садок скляного заводу м. Миколаєва 

Детский сад стекольного завода г. Николаева 

Ф. Р-1168, 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рос. мова.  

Діяльність установи простежується за документами протягом 1937 р. Основні функ-

ції – дошкільне виховання дітей. 

Надходження документів у 1948 р.  

 

Паспорт дитячого садка. 
 

Дитячі будинки, будинок робітничих підлітків 

Детские дома, дом рабочих подростков 

5 фондів, 222 од. зб., 1923–1929, 1944–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови.  

Миколаївський будинок робітничих підлітків ім. Балабанова Миколаївської 
окружної інспектури професійної освіти, ф. Р-872, 95 од. зб., 1923–1929 рр. 

Дитячий будинок № 1, м. Первомайськ, ф. Р-5755, 110 од. зб., 1944–1976 рр. 

Дитячий будинок № 2, м. Первомайськ, ф. Р-5756, 5 од. зб., 1947–1949 рр. 

Дитячий будинок № 3, м. Первомайськ, ф. Р-5757, 12 од. зб., 1947–1952 рр. 

 

Діяльність Миколаївського будинку робітничих підлітків ім. Балабанова простежу-

ється протягом 1923–1929 рр. Дитячий будинок № 1 м. Первомайська поновив дія-

льність у березні 1944 р., дитячі будинки №№ 2, 3 – у 1947 р., підпорядковувалися 

відділу народної освіти виконкому Первомайської міської Ради депутатів трудящих 

Одеської області (з 1954 р. – Миколаївської). Дитячий будинок № 2 припинив свою 

діяльність на підставі наказу відділу народної освіти Одеської області у 1950 р., ди-

тячий будинок № 3 – у 1952 р. До функцій дитячих будинків входило виховання 

дітей, батьки яких загинули під час Другої світової війни, дітей-сиріт, переданих 

будинками дитини та правоохоронними органами. Дитячі будинки забезпечують 

охорону здоров’я дітей, їх фізичне та духовне виховання, підготовку до школи. 

Перше надходження документів – 1952 р., останнє – 1987 р. 

 

Описи майна та списки вихованців, педагогів Миколаївського будинку ро-

бітничих підлітків ім. Балабанова. Накази Миколаївського обласного відділу 

народної освіти, річні звіти з фінансово-господарської діяльності, статистичні 
звіти, штатні розписи, акт приймання-передачі майна при зміні керівництва. 
Плани роботи дитячих будинків. Протоколи засідань педагогічної ради, проф-

спілкового комітету, загальних зборів членів профспілки.  
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ЗАКЛАДИ  ПО  П І Д ГОТОВЦ І  І  ПЕР ЕП І Д ГОТОВЦ І  КАД Р І В   

Миколаївська філія Ленінградського суднобудівного  

інституту підвищення кваліфікації інженерно-технічних  

працівників і господарників при Миколаївських державних заводах  

ім. А. Марті та ім. 61 Комунара 

Николаевский филиал Ленинградского судостроительного института  

повышения квалификации инженерно-технических работников  
и хозяйственников при Николаевских государственных заводах  

им. А. Марти и им. 61 Коммунара 

Ф. Р-1180, 190 од. зб., 1932–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1932–1941 рр. Мико-

лаївська філія займалася підвищенням кваліфікації інженерно-технічних працівни-

ків (інженери, майстри, техніки, конструктори-креслярі) миколаївських суднобудів-

них заводів як із загально-технічних дисциплін, так і з вузькоспеціальних, організа-
цією курсів техмінімуму.  

Дата надходження документів – 1944 р. 

 

Тимчасовий статут Всесоюзного інженерно-технічного товариства, про-

грами для курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників 

Главморпрому. Листування з Ленінградським інститутом про роботу філії. 
Журнали обліку відвідувань занять слухачами та виконання робочої програми 

(1935–1941). Списки, анкети викладачів та слухачів, особові справи слухачів, 

свідоцтва про закінчення курсів ІТР. Відомості по нарахуванню заробітної 
плати викладачам. Звіти про роботу педагогів (1938–1939). Накази, інструкції, 
протоколи засідань методичного бюро щодо роботи філіалу та основні показ-
ники виконання учбового плану. Навчальний план та програми на 1938 р. Сві-
доцтва про закінчення курсів. Результати обстеження роботи філії (1935–1936). 

  

Миколаївська філія Київського факультету Особового  

призначення (ФОП) Народного комісаріату торгівлі УРСР 

Николаевский филиал Киевского факультета Особого  

назначения (ФОН) Народного комиссариата торговли УССР 

Ф. Р-1399, 45 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1938–1940 рр. Функці-
онувала при Миколаївському облторгвідділі, займалася підвищенням кваліфікації 
керівних робітників Миколаївських облспоживспілки та райспоживспілки. Навчан-

ня йшло за індивідуальними планами, які розроблялися для кожного слухача на під-

ставі навчальних планів і програм інституту. 

Надходження документів – 1948 р. 

 

Накази та листування Наркомату торгівлі УРСР, облторгвідділу і ФОПу 

про роботу учбових комбінатів, виконання навчального плану, проходження 

робітниками торгвідділу технічного мінімуму, підготовку кадрів, трудову дис-
ципліну. Резолюція наради директорів і завучів інститутів, керівних робітни-
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ків факультетів особливого призначення. Накази з особового складу, особові 
картки (1938–1939), відомості на видачу заробітної плати. 

 

Миколаївський обласний інститут удосконалення вчителів (МОІУВ) 

Николаевский областной институт усовершенствования учителей 

(НОИУУ)  

Ф. Р-3999, 635 од. зб., 1945–2000 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Був організований у 1940 р. У період тимчасової нацистської окупації Миколаївсь-

кої області 1941–1944 рр. припинив діяльність. Поновив діяльність у травні 1944 р. 

Перебував у віданні обласного відділу народної освіти і Міністерства освіти УРСР. 

Здійснював організаційне та методичне керівництво роботою з підвищення кваліфі-
кації керуючих та педагогічних кадрів шкіл, дитячих закладів області, узагальнення 

і пропаганди передового педагогічного досвіду, вивчення й удосконалення навчаль-

но-виховного процесу у школах і дошкільних закладах. Відповідно до розпоряджен-

ням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 30 червня 2000 р. 

№ 465-р “Про ліквідацію Миколаївського обласного інституту удосконалення вчите-
лів та створення Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти” МОІУВ був ліквідований 30.08.2000 р. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 2006 р. Надходження не перед-

бачаються в зв’язку з ліквідацією установи 30.08.2000 р. 

 

Річні плани роботи інституту, накази директора з основної діяльності, уч-

бові плани з удосконалення кваліфікації учителів області, плани роботи, мето-

дичні матеріали кабінетів інституту, річні звіти про роботу інституту, статис-
тичні звіти, штатні розписи. Протоколи засідань вченої та науково-методичної 
рад, документи з роботи кафедр інституту, звіти з фінансово-господарської 
діяльності. Документи комітету профспілки.  

 

Робітничі факультети (робітфаки) 

Рабочие факультеты (рабфаки) 

3 фонди, 328 од. зб., 1923–1926, 1928–1930, 1932, 1935–1937 рр. Описи. Рос. 
мова. 

Миколаївський автодорожній робітфак Харківського автодорожнього інститу-

ту, ф. Р-1171, 309 од. зб., 1935–1937 рр. 

Миколаївський індустріальний робітфак при технікумі ім. Тімірязєва, ф. Р-1390, 

15 од. зб., 1923–1926 рр. 

Вечірнє відділення електробудівельного робітфаку Миколаївської окружної 
інспектури народної освіти, м. Миколаїв, ф. Р-2143, 4 од. зб., 1928–1930 рр. 

 

Утворювались у 20–30 рр. ХХ ст. в СРСР як загальноосвітні навчальні заклади з під-

готовки робітничої молоді до вступу у середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади. 

Перше надходження документів – 1947 р., останнє – 1955 р. 

 

Накази і циркуляри Миколаївського міськнаробразу про ремонт шкільних 

приміщень, плату за навчання, протоколи нарад президії робітфаку, затвер-

дження викладачів, протоколи нарад навчальної ради, шкільної ради, комісії 
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по прийому до робітфаку, загальних зборів студентів, навчальні програми ав-

тодорожнього робфаку. Анкети, довідки, заяви абітурієнтів. Класні журнали, 

відомості про відвідування занять студентами. Списки особового складу викла-
дачів та студентів. Особові справи студентів. Відомості на отримання заробіт-
ної плати викладачами вечірнього відділення електробудівельного робітфаку. 

 

Курси 

Курсы 

5 фондів, 112 од. зб., 1920–1927, 1938–1939 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Вечірні робітничі курси при окружній професійній раді, м. Миколаїв, ф. Р-2142, 

6 од. зб., 1923–1927 рр. 

Губернські продовольчо-податкові інспекторські та рахівничі курси комітету 

наукової та індустріально-технічної освіти, м. Миколаїв, ф. Р-874, 8 од. зб., 1922 р. 

Миколаївські курси у справі підготовки кадрів енергетичного і транспортного 

господарства Одеської філії Державного центрального бюро “Трансенерго-

кадри”, ф. Р-2162, 1 од. зб., 1939 р.  

Миколаївські курси екстернів-фармацевтів при фельдшерсько-акушерській 

школі, ф. Р-1206, 1 од. зб., 1938 р. 

Новобузькі трирічні педагогічні курси Миколаївського губернського відділу 

народної освіти, ф. Р-879, 96 од. зб., 1920–1923 рр. 

 

Утворювались для підготовки фахівців в окремих галузях народного господарства. 
Діяльність простежується за документами у 1920–1927, 1938–1939 рр. На підставі 
Постанови Народного комісаріату просвіти України від 28.07.1920 р. Новобузька 

вчительська семінарія була перетворена у Новобузьку педагогічну трикласну школу. 

Почала діяльність у вересні 1920 р. Підпорядковувалась Миколаївському губернсь-

кому відділу народної освіти. У вересні 1922 р. педагогічна школа була перетворена 
у педагогічні трирічні курси, які припинили діяльність у 1923 р. Готували фахівців 

соціального виховання для дитячих будинків, дитячих садків, дитячих майданчиків, 

колоній, учителів молодших класів для загальноосвітніх трудових шкіл.  

Перше надходження документів – 1927 р., останнє – 1955 р.  

 

Протоколи засідань педагогічних та шкільних рад, заяви про вступ на на-
вчання, протоколи засідань приймальної комісії, навчальні плани та програми, 

класні журнали, екзаменаційні відомості, списки особового складу викладачів 

та учнів курсів, відомості на виплату заробітної плати. Анкети слухачів вечір-

ніх робітничих курсів при окружній професійній раді. Акти приймання справ 

Новобузької семінарії. Інструкції відділу губнаросвіти і листування з ним що-

до штату Новобузької педагогічної школи. Статут педагогічної школи (1921). 

Протоколи іспитів слухачів курсів фармацевтів.  
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Професійні школи 

Профессиональные школы 

17 фондів, 3269 од. зб., 1917, 1919, 1920–1937, 1944–1980 рр.  

Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська школа міського кооперативного торговельно-конторського учнів-

ства Миколаївської окружної інспектури народної освіти, ф. Р-1177, 64 од. зб., 

1925–1928, 1930–1934 рр. 

Миколаївська морехідна школа ім. Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшансь-

кого, ф. Р-3890, 320 од. зб., 1944–1980 рр. 

Миколаївська школа фабрично-заводського навчання (ФЗН) заводу ім. А. Марті 
Миколаївського відділення Ленінградського інституту інженерно-технічних 

працівників, ф. Р-931, 698 од. зб., 1921–1926 рр. 

Школа фабрично-заводського навчання (ФЗН) “Будуч” при Миколаївській буді-
вельній конторі тресту “Машинбуд”, ф. Р-862, 18 од. зб., 1925–1933 рр. 

Школа робітничої молоді Миколаївського заводу ім. І. І. Носенка, ф. Р-2851, 

138 од. зб., 1931 р. 

Вечірня робітнича школа при Миколаївському державному заводі № 198, ф. Р-1181, 

13 од. зб., 1926–1931 рр. 

Школа фабрично-заводського навчання (ФЗН) ст. Миколаїв Катеринославської 
залізниці, ф. Р-2141, 4 од. зб., 1930–1935 рр. 

Миколаївська середня школа по підготовці голів колгоспів Міністерства сільсь-

кого господарства УРСР, ф. Р-2231, 1152 од. зб., 1946–1956 рр. 

Миколаївська однорічна сільськогосподарська школа Міністерства сільського 

господарства УРСР, ф. Р-2183, 544 од. зб., 1953–1964 рр. 

Миколаївська міжрайонна колгоспна школа, ф. Р-1287, 50 од. зб., 1933–1937 рр. 

Миколаївська державна професійна школа крою і шиття при Миколаївській 

окружній інспектурі народної освіти, ф. Р-865, 26 од. зб., 1926–1929 рр. 

Миколаївська будівельно-керамічна професійна школа Миколаївської інспекту-

ри народної освіти, ф. Р-877, 141 од. зб., 1923–1929 рр. 

Миколаївська медична професійна школа Миколаївського губернського коміте-

ту наукової та індустріально-технічної освіти, ф. Р-870, 32 од. зб., 1920–1922 рр. 

Новобузька школа селянської молоді Миколаївської окружної інспектури на-

родної освіти, ф. Р-1215, 10 од. зб., 1929–1930 рр. 

Новобузька державна сільськогосподарська школа зооветеринарних кадрів Мі-
ністерства сільського господарства УРСР, ф. Р-5972, 45 од. зб., 1944–1956 рр. 

Очаківська реміснича школа Очаківського міського відділу народної освіти, 

ф. Р-1395, 2 од. зб., 1917, 1919 рр. 

Первомайська механічна професійна школа Первомайського окружного відділу 

народної освіти, ф. Р-2220, 12 од. зб., 1927–1929 рр.  

 

Після 1917 р. на території Миколаївщини виникла мережа навчальних закладів різ-
ного рівня по підготовці фахівців для окремих галузей народного господарства. Ква-
ліфікація випускників, терміни і форми навчання визначалися відповідними мініс-
терствами і відомствами, а також місцевими органами управління, яким вони підпо-

рядковувались. Ліквідовані у різні роки. Миколаївська будівельно-керамічна профе-
сійна школа утворена у серпні 1924 р. на базі Миколаївської художньо-образо-

творчої професійної школи. Перебувала у віданні Миколаївської окружної інспекту-

ри наросвіти. Готувала техніків-будівельників і спеціалістів у галузі кераміки. Лікві-
дована у 1929 р. У фонді є документи художньо-образотворчої професійної школи 



616 

Державний архів Миколаївської області 

за 1923 р. Школа ФЗН № 6 Миколаївського обласного управління трудових резервів 

організована у травні 1944 р. Готувала спеціалістів для Миколаївського морського 

порту та для роботи на суднах. У жовтні 1945 р., згідно з наказом Головного управ-

ління трудових резервів при Раді Народних комісарів СРСР, школа перейшла на 
підготовку спеціалістів для роботи на суднах, була перейменована у Миколаївську 

школу морехідного навчання № 6. У січні 1949 р. на підставі наказу Міністерства 
Морського флоту СРСР була перейменована в Миколаївську морехідну школу, під-

порядковувалася цьому Міністерству. У 1957 р. перейшла у відання Чорноморсько-

го державного морського пароплавства. У 1967 р. постановою Ради Міністрів УСРС 

від 15 травня 1967 р. № 300 школі присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу 

К. Ф. Ольшанського. Миколаївська однорічна школа рахівників і бухгалтерів була 
створена у 1953 р. згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР, 

ліквідована у 1956 р., у 1957 р. була створена знову як Миколаївська однорічна сіль-

ськогосподарська школа, підпорядковувалась Міністерству сільського господарства 
УРСР, готувала бухгалтерів для колгоспів області. Ліквідована у 1965 р. Школа ФЗН 

станції Миколаїв Катеринославської залізниці була організована у 1930 р., базою 

школи було паровозне депо станції Миколаїв та учбово-матеріальна частина заліз-
ничного технікуму, була закрита у 1935 р.  

Перше надходження документів – 1928 р., останнє – 2000 р.  

 

Накази міністерств, керівників шкіл. Навчальні програми, фінансові звіти, 

протоколи засідань педагогічних рад, акти обстеження навчально-виробничої 
діяльності. Списки викладачів і слухачів. Класні журнали. Свідоцтва про за-
кінчення школи, особові справи викладачів та службовців профшкіл. Докуме-
нти з особового складу. Кошторис, штатні розписи. Документи профспілково-

го комітету. Накази відділу народної освіти при Очаківському виконавчому 

комітеті про створення педрад, циркуляри Міністерства освіти і листування 

щодо кредитів на ремонт і обладнання Очаківської ремісничої школи, на-
вчальний план школи (1917–1919). Протоколи приймальної комісії Миколаїв-

ської будівельно-керамічної професійної школи (1924–1925), відомості на ви-

дачу заробітної плати. Статистичні відомості про діяльність школи крою і 
шиття (1927), акти обстеження школи (1928–1929). Положення про школи бу-

дівельного учнівства, самоуправління учнів у школах робітничої молоді і про-

фесійних школах (1925–1926). Постанови міської Ради про набір курсантів до 

районної колгоспної школи (1933–1934), постанови міського комітету партії, 
президії міськвиконкому, листування з Одеським обласним земельним управ-

лінням і управлінням тваринництва щодо підготовки колгоспних кадрів, лис-
тування з колгоспами про направлення колгоспників-ударників на навчання 

до школи (1933–1936). Листування з Міністерством Морського флоту СРСР, 

накази начальника Чорноморського пароплавства стосовно діяльності школи. 

Список співробітників Миколаївської морехідної школи, які представлені до 

нагороди медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”.  
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Навчальні комбінати 

Учебные комбинаты 

5 фондів, 1603 од. зб., 1930–1935, 1944–1958 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська навчальна металева база підготовки робочої сили за методом 

Центрального інституту праці Управління Краматорського будівельного заводу 

“Крамашбуд”, ф. Р-1297, 1517 од. зб., 1930–1933 рр. 

Миколаївський навчальний комбінат Управління Всеукраїнського кооператив-

ного харчування, ф. Р-1421, 4 од. зб., 1931–1932 рр. 

Миколаївська філія Ленінградського навчального комбінату Головморпрому 

Народного комісаріату важкої промисловості, ф. Р-2156, 4 од. зб., 1933–1935 рр. 

Миколаївська філія Одеського навчального комбінату обласної житлової спіл-

ки, ф. Р-2163, 1 од. зб., 1933 р. 

Миколаївський навчальний комбінат Управління будівництва Ради народного 

господарства Херсонського економічного району, ф. Р-3191, 77 од. зб., 1944–1958 рр.  

 

Мережа навчальних комбінатів займалася підготовкою фахівців для окремих галу-

зей народного господарства та підвищенням кваліфікації робітників. Діяльність про-

стежується протягом 1930–1935, 1944–1958 рр. 

Миколаївський навчальний комбінат особливої будівельно-монтажної частини № 44 

почав діяльність у 1944 р., з 1948 р. підпорядковувався відділу навчальних закладів і 
підготовки кадрів Міністерства будівництва і підприємств машинобудування СРСР, 

з 1953 р. – Міністерству будівництва СРСР, з 1957 р. переданий у відання Управлін-

ня керівних кадрів і навчальних закладів Міністерства будівництва УРСР, з червня 

1957 р. – підпорядковувався Раді Народного господарства Херсонського економіч-

ного адміністративного району. Був ліквідований з 01.01.1959 р. 

Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1972 р. 

 

Директиви та розпорядження по підготовці кадрів, накази Міністерства 
будівництва підприємств машинобудування СРСР, програми, навчальні пла-
ни, список співробітників та викладачів, штатні розписи, протоколи засідань 

педагогічної ради, циклової комісії, річні звіти з навчально-методичної робо-

ти, підготовки кадрів, акти ревізії фінансово-господарської діяльності, кошто-

риси витрат, річні фінансові звіти. Положення про навчальні комбінати. 

ПОЗАШК ІЛЬН І  З А КЛАДИ  

Центри науково-технічної творчості 
Центры научно-технического творчества 

2 фонди, 454 од. зб., 1946–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Управління освіти Миколаївської обласної держадміністрації, ф. Р-2897, 404 од. зб., 

1946–1995 рр. 

Станція юних техніків м. Первомайськ, ф. Р-4068, 50 од. зб., 1952–1965 рр. 
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Миколаївська обласна дитяча технічна станція створена згідно з розпорядженням 

Міністерства освіти Української РСР від 11.04.1946 р. № 2851 та підвідомча відділу 

народної освіти Миколаївського облвиконкому. З 01.08.1952 р. перейменована у 

Миколаївську обласну станцію юних техніків. З 1971 р. – Миколаївська обласна 
станція юних техніків ім. В. Хоменка і Ш. Кобера. На підставі розпорядження пред-

ставника Президента України по Миколаївській області від 05.10.1992 р. № 483 пе-
рейменована в Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівсь-

кої молоді. Первомайська міська дитяча технічна станція організована у серпні 
1952 р. У 1956 р. перейменована у Первомайську міську станцію юних техніків. Під-

порядковувалася відділу народної освіти Первомайського міськвиконкому. Проводять 
гурткову позашкільну роботу з учнями загальноосвітніх шкіл з авіамоделізму, судно-

моделізму та ін.  

Перше надходження документів – 1971 р., останнє – 2006 р. 

 

Накази та розпорядження Міністерства освіти УРСР, Миколаївського об-

ласного відділу народної освіти щодо діяльності Миколаївської обласної тех-

нічної станції, інформація про роботу станції, фінансові звіти, штатні розписи, 

плани роботи станції, звіти про проведення республіканських олімпіад юних 

фізиків, хіміків, обласного зльоту юних техніків, про роботу юних авіамоделі-
стів. Протоколи засідання педагогічної ради. Положення про обласні та міські 
змагання авіамоделістів. Листування з республіканською станцією юних тех-

ніків з підсумків республіканського конкурсу “Нові моделі автомобілів у май-

бутньому” (1967). Листування з центральною станцією юних техніків з органі-
заційно-масової і методичної роботи. Документи обласних змагань з автомобі-
льного, автомодельного, авіамодельного, судномодельного спорту 

(положення, плани, протоколи, технічні звіти, таблиці результатів). Докумен-

ти по проведенню змагань зі спортивної радіопеленгації, юних фотолюбите-
лів, з автомобільного спорту (картинг). Інформації, довідки про розвиток ди-

тячої технічної творчості. Документи про проведення обласної виставки нау-

ково-технічної творчості учнів. Документи про участь у проведенні обласної 
літературно-технічної конференції “Крізь книгу – в світ науки і техні-
ки” (1989). Документи про участь у Всеукраїнських змаганнях школярів з ав-

томодельного, судномодельного видів спорту, радіопеленгації. Документи 

профспілкового комітету. Плани роботи, звіти, штатні розписи Первомайської 
дитячої технічної станції.  

 

Станція юних туристів  

Станция юных туристов  

Ф. Р-5545, 148 од. зб., 1949–1977, 1979–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Дата створення дитячої екскурсійно-туристичної станції не встановлена, поновила 
діяльність у 1947 р., з 1977 р. – обласна станція юних туристів. 

Підпорядковувалася відділу народної освіти Миколаївського облвиконкому. 

Керувала роботою районних станцій, організовувала туристично-краєзнавчу роботу 

серед школярів області.  
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Перше надходження – 1980 р., останнє – 1995 р. Передбачається надходження доку-

ментів з 1989 р. від установи. 

 

Накази Миколаївського обласного відділу народної освіти щодо діяльності 
станції. Листування з Центральною дитячою екскурсійно-туристичної станці-
єю і облвно з організаційно-методичної роботи. Стенограма першого обласно-

го зльоту юних мандрівників-краєзнавців Миколаївської області. Плани, звіти, 

аналіз роботи обласної станції, звіти про туристично-краєзнавчу роботу шкіл 

Миколаївської області. Матеріали обласного огляду-конкурсу шкільних крає-
знавчих музеїв (1966). Довідки райвно та міськвно про хід експедиції “В краї-
ну знань” (1969). Довідки по результатах районних оглядів музеїв, кімнат і 
клубів інтернаціональної дружби шкіл і позашкільних закладів, присвячених 

50-річчю створення СРСР (1972). Протоколи засідань методичної ради. Доку-

менти про проведення обласних зльотів юних геологів, багатоденного зоряно-

го походу (маршрутні листи, 1980 р.). Документи з підведення підсумків ета-
пів Всесоюзної туристсько-краєзнавчої експедиції піонерів та школярів “Моя 

Батьківщина – СРСР” (положення, розпорядження, накази, списки, заявки, 

характеристики), документи про проведення обласних змагань серед школярів 

та вчителів з туристичного багатоборства (положення, накази, заявки, марш-

рутні завдання, звіти).  

 

Миколаївська обласна станція юних натуралістів  

Николаевская областная станция юных натуралистов  

Ф. Р-5263, 152 од. зб., 1948–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївська обласна станція юних натуралістів почала свою діяльність 

14.01.1948 р. Підпорядковувалась відділу народної освіти Миколаївського облви-

конкому, з 1988 р. – управлінню народної освіти виконкому Миколаївської обласної 
Ради народних депутатів. Керує та контролює роботу міських і районних станцій 

юних натуралістів. Є методичним центром в області, надає методичну допомогу у 

роботі сільським школам. 

Перше надходження документів – 1979 р., останнє – 2002 р. 

 

Накази обласного відділу народної освіти. Протоколи засідань педагогіч-

ної ради, плани та звіти роботи станції, методичні розробки в допомогу шко-

лам Миколаївської області. Листування з центральною станцією, обласним 

відділом народної освіти щодо розширення позашкільної роботи, покращання 

роботи районних станцій юних натуралістів. Положення Миколаївської облас-
ної станції юних натуралістів (1972). Документи обласних зльотів учнівських 

виробничих бригад і юннатів (постанови, доповіді, списки), обласного кон-

курсу “Юні хлібороби” (1972). Документи про роботу учнів шкіл з досліду та 
охорони природи (методичні розробки, тематика), протоколи засідання облас-
ного журі з організації і проведення конкурсів у школах і позашкільних закла-
дах, документи з проведення обласного семінару по обміну досвідом природо-

охоронної роботи.  
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Палац піонерів ім. В. І. Леніна  

Дворец пионеров им. В. И. Ленина  

Ф. Р-3614, 113 од. зб., 1944–1965 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Миколаївський Центральний дитячий клуб піонерів почав діяльність 9 липня 1923 

року. Поновив свою діяльність у 1944 р. У 1950 р. клуб піонерів отримав назву Па-
лац піонерів. Згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської Ради депутатів 

трудящих від 13.04.1957 р. № 1502 Палацу піонерів присвоєно ім’я В. І. Леніна. Під-

порядковувався міському відділу народної освіти. Проводив навчально-виховну ро-

боту серед піонерів та школярів міста. 
Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1975 р. 

 

Накази Міністерства освіти УРСР, рішення та постанови виконкомів обла-
сної та міської Рад депутатів трудящих щодо діяльності клубу піонерів. Фі-
нансові звіти, штатні розписи, плани роботи, звіти з навчально-виховної робо-

ти, помісячні плани роботи гуртків, протоколи засідань педагогічної ради Па-
лацу піонерів. Листування з міським відділом народної освіти про підготовку 

робіт з образотворчого мистецтва для участі у міжнародній виставці дитячої 
творчості (1963). Документи профспілкового комітету. 

НАУКА ,  НАУКОВО-ДОСЛІДНА  РОБОТА  

Миколаївська обласна філія Українського тресту проектування  

громадянського будівництва  

Николаевский областной филиал Украинского треста  

проектирования гражданского строительства  

Ф. Р-1407, 9 од. зб., 1935–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1935–1941 рр.  

Основний напрямок діяльності філії – проектування технічних проектів громадянсь-

кого будівництва.  
 

Кошториси; технічні проекти приміщень та пояснювальні записки до них; 

калькуляція будівництва школи № 8. 

  

Вознесенська рисова дослідна станція 

Вознесенская рисовая опытная станция 

Ф. Р-3395, 209 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

У 1936 р. в с. Яструбинове Вознесенського району Миколаївської області розпочала 
діяльність Українська науково-дослідна станція рисосіяння. Припинила діяльність у 

1941 р. у зв’язку з нацистською окупацією області. Відновила роботу згідно з поста-
новою Раднаркому УРСР від 17 червня 1944 р. На підставі постанови ЦК КПУ і Рад-

наркому УРСР від 10 травня 1956 р. перейменована у Вознесенську рисову дослідну 

станцію. Перебувала у підпорядкуванні Наркомзему УРСР, з 1944 р. – Українського 
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науково-дослідного інституту зернового господарства (м. Дніпропетровськ), з 
1949 р. – Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації 
(м. Київ), з 1956 р. – Українського науково-дослідного інституту зрошувального зем-

леробства (м. Херсон). Займалась вивченням і впровадженням у широке колгоспне 
виробництво культури рису, виведенням нових і покращанням наявних сортів рису. 

 

Постанови Ради Народних комісарів УРСР, Президії Української академії 
сільськогосподарських наук, накази Міністерства сільського господарства 
УРСР, Українського науково-дослідного інституту зрошувального землеробс-
тва, рішення Миколаївського облвиконкому. Статут рисової дослідної станції 
та положення про експериментальну базу станції. Протоколи засідань науко-

вої ради та виробничих нарад. Плани і програми науково-дослідних робіт, ви-

робничо-фінансові плани, фінансові звіти та звіти про науково-дослідну й ор-

ганізаційно-господарську роботу, статистичні звіти. Висновки, акти перевірки 

дослідно-виробничих посівів маловодовимогливих сортів рису на зрошуваль-

них ділянках у колгоспах Вознесенського району. Доповідні записки, інфор-

мації, зведені довідки, листування з питань відновлення науково-дослідних 

робіт, укомплектування науковими кадрами науково-дослідної станції рисосі-
яння (1944–1945), ефективності освоєння зрошувальних земель, виведення 

елітних сортів рису, поширення посівів рису в нові райони. Документи про 

соцзмагання. Штатні розписи, кошториси видатків.  

 

Проектно-кошторисне бюро Миколаївського міського  

житлового управління 

Проектно-сметное бюро Николаевского городского  

жилищного управления 

Ф. Р-1401, 8 од. зб., 1939–1940 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність бюро простежується за документами протягом 1939–1940 рр. 

 

Технічні проекти і кошториси на переобладнання колишньої грецької цер-

кви під обласний партійний архів та капітальний ремонт кораблебудівного 

технікуму. 

 

Миколаївська обласна проектно-розвідувальна контора “Облпроект”  

Николаевская областная проектно-изыскательная контора “Облпроект”  

Ф. Р-2900, 230 од. зб., 1944–1963 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївська обласна проектно-кошторисна контора, з 1958 р. – Миколаївська об-

ласна проектно-розвідувальна контора, створена після визволення м. Миколаєва від 

нацистських окупантів з метою своєчасного забезпечення проектно-кошторисними 

матеріалами будівництва по відбудуванню міст і населених пунктів. Згідно з Поста-

новою за № 184 від 27 липня 1944 р. Миколаївської обласної Ради трудящих Мико-

лаївська обласна проектно-кошторисна контора “Облпроект” підпорядковувалась 

відділу по справах архітектури при виконкомі Миколаївської обласної Ради депута-
тів трудящих. Контора забезпечувала організації, установи та підприємства проект-
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но-кошторисною документацією зі зруйнованих і знову збудованих будівель і спо-

руд у містах і селищах області, складає проектні плани забудови селищ міського 

типу, архітектурних споруд, тріумфальних арок, пам’ятників; впроваджувала в прое-
ктування досягнення науки і техніки в галузі будівництва. Згідно з постановою Ради 

Міністрів УРСР за № 1103 від 25 вересня 1963 р. і наказом Держбуду УРСР за 
№ 278 від 15 жовтня 1963 р. Миколаївська обласна проектно-кошторисна контора 
“Облпроект” ліквідована і на її базі створена Миколаївська філія Українського дер-

жавного інституту проектування міст “Діпромісто”. 

 

Постанови Ради Народних комісарів СРСР; накази Держбуду СРСР і 
УРСР; рішення і постанови Миколаївської обласної ради народних депутатів 

трудящих; промислово-фінансові плани, фінансові звіти; штатний розпис, ко-

шторис; протоколи технічної ради; листування з управлінням по справах буді-
вництва і архітектури при Раді Міністрів УРСР з питань проектування; доку-

менти профспілкового комітету; науково-технічна документація. 

 

Навчально-дослідне господарство № 2 “Світла Дача”  

Учебно-опытное хозяйство № 2 “Светлая Дача”  

Ф. Р-3204, 91 од. зб., 1944–1964 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Відновило діяльність у березні 1944 р. як навчально-дослідне господарство № 2 

“Червоний агроном”. У 1949 р. перейменоване в навчально-дослідне господарство 

№ 2 “Світла Дача”. Знаходилось на території с. Світла Дача Снігурівського району 

Миколаївської області. Перебувало в підпорядкуванні Херсонського сільськогоспо-

дарського інституту ім. О. Д. Цюрупи і призначалось для проведення навчальної 
практики студентів і проведення науково-дослідної роботи. 

 

Накази і директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, 

накази директора Херсонського сільськогосподарського інституту. Положен-

ня про навчально-дослідне господарство. Характеристика природних, історич-

них і економічних умов району, розташування навчального господарства і йо-

го господарських зв’язків (1945). Виробничо-фінансові плани і звіти про фі-
нансово-господарську діяльність. Звіт про впровадження у виробництво вина-
ходів і рацпропозицій. Листування з Міністерством сільського господарства 
УРСР, Херсонським сільськогосподарським інститутом про виконання планів, 

покращання роботи господарства, результати соціалістичного змагання. Шта-
тні розписи і кошториси видатків.  

 

Центральне конструкторське бюро “Чорноморсуднопроект”  

Центральное конструкторское бюро “Черноморсудопроект”  

Ф. Р-5556, 239 од. зб., 1956–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

У 1956 р. створено центральне конструкторське бюро “Чорноморсуднопроект” Міні-
стерства суднобудівної промисловості СРСР. Основними функціями діяльності 
конструкторського бюро було проектування суден. 
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Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; накази з адмініс-
тративно-господарських питань і з особового складу; протоколи виробничих 

нарад; звіти з фінансово-господарської діяльності, по кадрах, з капітальних 

вкладень; документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївське науково-виробниче об’єднання “Еліта” 

Николаевское научно-производственное объединение “Элита” 

Ф. Р-5479, 604 од. зб., 1956–1988 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворене у 1956 р. як Миколаївська обласна державна сільськогосподарська дослід-

на станція на базі радгоспу ім. Сталіна, с. Полігон Мішково-Погорілівської сільської 
ради Жовтневого району, на підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 

14 лютого 1956 р. і наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 14 червня 

1956 р. Підпорядковувалась Головному управлінню сільськогосподарської науки 

при Міністерстві сільського господарства УРСР. Головним у діяльності дослідної 
станції було забезпечення елітним і сортовим насінням колгоспів і радгоспів Мико-

лаївської області. 
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1986 р. і наказом Держа-
гропрому УРСР від 13 лютого 1986 р. дослідна станція перетворена в Миколаївське 
науково-виробниче об’єднання “Еліта” з підпорядкуванням йому елітно-насіннєвих 

радгоспів області. Підпорядковувалось Республіканському тресту дослідних госпо-

дарств, елітно-насіннєвих радгоспів, племінних заводів і племінних радгоспів “Укр-

досліднасіньтрест”. Займалося впровадженням науково-технічного прогресу в сіль-

ськогосподарське виробництво, покращанням племінної роботи, забезпеченням кол-

госпів і радгоспів насінням високих репродукцій. 

Документи надійшли на зберігання у 1980 р. 

 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР. Статут дослідної ста-
нції, протоколи засідань і плани роботи наукової ради, тематичні плани науко-

во-дослідних робіт. Зведені виробничо-фінансові плани та звіти станції і дос-
лідного господарства, агрономічні звіти про науково-дослідну роботу. Еконо-

мічні показники господарської діяльності станції. Технологічні карти. Шнуро-

ві книги обліку насіння. Довідки і листування про впровадження досягнень 

науки і передового досвіду в колгоспному і радгоспному виробництві, розши-

рення виробничої бази дослідної станції, селекційно-насіннєву роботу, раціо-

нальне використання ґрунтових і водних ресурсів, розробку схем інтенсивних 

сівозмін, впровадження нових сортів сільськогосподарських культур. 

Штатні розписи і кошториси видатків. Документи про роботу профкому і 
по соцзмаганню.  

 

Філія Центрального конструкторського бюро стандартизації-4 (ЦКБС-4)  

Филиал Центрального конструкторского бюро стандартизации-4 (ЦКБС-4)  

Ф. Р-5640, 67 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Згідно з рішенням колегії Міністерства суднобудівної промисловості від 10 вересня 

1957 р. і наказом Міністерства суднобудівної промисловості від 22 березня 1958 р. 
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№ 198 в Миколаєві була створена філія ЦКБС-4. Згідно з наказом Державного Комі-
тету Ради Міністрів СРСР по суднобудуванню від 14 червня 1962 р. № 234 філія 

Центрального конструкторського бюро стандартизації (ЦКБС-4) реорганізована в 

самостійне Центрально-конструкторське бюро суднового машинобудування. 

Займалося розробкою проектів шпилів, брашпилів з механічними приводами, ванта-
жних ліфтів, транспортерів та інших механічних обладнань рибопромислових суден. 

 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, накази з адмініс-
тративно-господарських питань і з особового складу; фінансові плани; звіти з 
фінансово-господарської і виробничої діяльності, про роботу з кадрами; кош-

ториси і штатні розписи; документи профспілкового комітету. 

 

Науково-виробниче підприємство “Машпроект”  

Научно-производственное предприятие “Машпроект”  

Ф. Р-5650, 832 од. зб., 1961–1996 рр. Описи. Рос. мова. 

З 1961 р. по 1966 р. організація була поштовою скринькою № 96. У 1967 р. на базі 
поштової скриньки було відкрито Союзне проектне бюро “Машпроект”. Згідно з 
наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР від 28 листопада 1988 р. і за 
погодженням з Радою Міністрів УРСР (листи від 27.07.1988 р. № 0192 і від 

18.10.1988 № 0244) 1 січня 1989 р. на базі Союзного проектного бюро “Машпроект” 

створено науково-виробниче об’єднання “Машпроект”. Перебувало у віданні Мініс-
терства суднобудівної промисловості СРСР, з 1992 р. – Міністерства машинобуду-

вання, військово-промислового комплексу і конверсії України, з 1997 р. – Міністерс-
тва промислової політики України. У 1993 р. на базі об’єднання створено науково-

виробниче підприємство “Машпроект”, 

Займається розробкою і впровадженням на підставі науково-дослідних конструктор-

ських робіт високоефективної газотурбінної техніки, виготовленням інших видів 

продукції виробничо-технічного значення. 

 

Постанови і розпорядження Херсонського раднаргоспу; накази Міністерс-
тва суднобудівної промисловості СРСР, П’ятого Головного управління Мініс-
терства суднобудівної промисловості СРСР; розпорядження і накази з основ-

ної діяльності; протоколи виробничих нарад; звіти з капітальних вкладень і з 
фінансово-господарської діяльності; листування з Міністерством суднобудів-

ної промисловості СРСР; штатні розписи; зведена таблиця потужності вироб-

ничих цехів; документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївська філія Українського науково-дослідного і проектно-

розвідувального інституту по землеустрою “УкрНДІземпроект” 

Николаевский филиал Украинского научно-исследовательского и проектно-

изыскательного института по землеустройству “УкрНИИземпроект”  

Ф. Р-5492, 300 од. зб., 1961–1990 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївська землевпорядна експедиція Республіканського проектного інституту 

по землеустрою “Укрземпроект” розпочала свою діяльність 19 липня 1961 р. згідно 
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з наказом Республіканського проектного інституту по землеустрою “Укрземпроект” 

Міністерства сільського господарства УРСР від 1 липня 1961 р. № 7.  

1 жовтня 1969 р. на базі експедиції була створена Миколаївська філія інституту 

“Укрземпроект” згідно з наказом Республіканського проектного інституту по земле-
устрою “Укрземпроект” Міністерства сільського господарства УРСР від 8 вересня 

1969 р. № 322. Згідно з наказом Українського науково-дослідного і проектно-

розвідувального інституту по землеустрою від 31 липня 1969 р. № 44 Миколаївська 

філія інституту по землеустрою “Укрземпроект” перейменована у Миколаївську 

філію Українського науково-дослідного і проектно-розвідувального інституту по 

землеустрою “УкрНДІземпроект”.  

Основним завданням діяльності Миколаївської філії інституту є: проведення в кол-

госпах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських установах і організа-
ціях картографічних, розвідувальних робіт, направлених на раціональне і ефективне 
використання земель, підвищення культури землеробства і охорони земель. 

 

Накази Республіканського проектного інституту по землеустрою “Укрзем-

проект”; накази з адміністративно-господарських питань і особового складу; 

плани проектно-розвідувальних робіт і праці; фінансові плани та звіти; штат-
ний розпис; статистичні звіти по кадрах; листування з Республіканським прое-
ктним інститутом по землеустрою “Укрземпроект” з питань проектування; 

документи профспілкового комітету. 

 

Проектно-конструкторське бюро “Прогрес”  

Проектно-конструкторское бюро “Прогресс” 

Ф. Р-5641, 407 од. зб., 1962–2004 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з наказом Державного Комітету Ради Міністрів СРСР по суднобудуванню від 

14 червня 1962 р. № 234 філія Центрального конструкторського бюро стандартизації 
(ЦКБС-4) реорганізована в самостійне Центральне конструкторське бюро суднового 

машинобудування. Відповідно до наказу Міністерства суднобудівної промисловості 
СРСР від 31 січня 1966 р. № 0056 Центральне конструкторське бюро суднового ма-
шинобудування (ЦКБМ) перейменовано в Проектно-конструкторське бюро (ПКБ) 

“Прогрес” Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Згідно з наказом Мін-

промполітики України від 16.01.2004 № 12 державне підприємство ПКБ “Прогрес” 

реорганізовано шляхом приєднання його до державного підприємства “Науково-

виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря-Машпроект”. 

Займалося виконанням проектних робіт по судових палубних механізмах. 

 

Накази з адміністративно-господарських питань і з особового складу; фі-
нансовий план; звіти з фінансово-господарської і виробничої діяльності, з ро-

боти кадрів, з капітальних вкладень; кошториси і штатні розписи; статистич-

ний звіт; документи ВОВРу; документи профспілкового комітету. 
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Миколаївська філія Українського республіканського  

проектно-вишукувального інституту “Укрколгосппроект” 

Николаевский филиал Украинского республиканского  

проектно-изыскательского института “Укрколхозпроект” 

Ф. Р-5421, 297 од. зб., 1963–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської обласної (сільської) Ради 

депутатів трудящих від 21 грудня 1963 р. № 717 була створена Миколаївська облас-
на міжколгоспна проектна організація “Облміжколгосппроект”, яка з 1 січня 1968 р. 

була перейменована у Миколаївський міжколгоспний проектний інститут “Сільпро-

ект”. У грудні 1968 р. перейменований у Миколаївський міжколгоспний проектний 

інститут “Миколаївоблколгосппроект”, а з 5 січня 1970 р. на підставі постанови пра-
вління “Укрміжколгоспбуду” від 25 серпня 1969 р. № 281 реорганізований у Мико-

лаївський філіал Українського республіканського проектно-вишукувального інсти-

туту “Укрколгосппроект”.  

Республіканський інститут “Укрколгосппроект” здійснював оперативне керівництво 

діяльністю філіалу. Філія займалася виконанням проектно-вишукувальних робіт для 

будівництва в колгоспах області. 
Перше надходження документів – 1979 р., останнє – 1986 р. 

 

Положення про обласну міжколгоспну проектну організацію “Облміж-

колгосппроект” (1963). Протоколи засідань Ради “Облміжколгосппроект”. 

Протоколи засідань технічної ради. Плани проектно-вишукувальних робіт, по 

труду, нової техніки. Звіти про виконання цих планів. Листування про вико-

нання планів проектно-вишукувальних робіт. Основні показники виробничо-

фінансової діяльності. Штатні розписи та кошториси витрат. Профспілкові 
документи.  

 

Миколаївська філія Українського державного  

інституту проектування міст “Діпробуд” 

Николаевский филиал Украинского государственного  

института проектирования городов “Гипроград” 

Ф. Р-4244, 460 од. зб., 1964–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Миколаївська філія Українського державного інституту проектування міст “Діпро-

буд” була створена у січні 1964 р. згідно з наказом Держбуду УРСР від 15 жовтня 

1963 р. № 278 на базі ліквідованої Миколаївської обласної проектно-розвідувальної 
контори “Облпроект” виконкому обласної Ради депутатів трудящих. Підпорядкову-

валась Українському державному інституту проектування міст і знаходилась у ве-
денні Держбуду УРСР. Свою діяльність філія здійснювала на території Миколаївсь-

кої області. Займалась складанням проектів на будівлі і споруди, що заново буду-

ються, відновлюються та реконструюються, а також проектів на приміщення і спо-

руди житлового типу, документального і наукового значення, архітектурних споруд, 

тріумфальних арок, колон, пам’ятників, проектів планування і будівництва населе-
них пунктів міського і сільського типу. Забезпечувала організації, установи і підпри-

ємства проектно-кошторисною документацією. Впроваджувала в проектування до-

сягнення науки і техніки в галузі будівництва СРСР. 
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Накази, розпорядження Держбуду СРСР, УРСР і інституту “Діпробуд” 

УРСР; рішення і розпорядження Миколаївського облвиконкому; директивні 
листи Держбуду СРСР і УРСР; накази директора філії з адміністративно-

господарських питань; протоколи засідань технічної ради; плани проектно-

розвідувальних робіт; фінансовий план; плани з праці; звіти з технічної діяль-

ності, з фінансово-господарської діяльності, з виконання плану з праці, про-

ектно-розвідувальних робіт; статистичний звіт по кадрах; матеріали архітек-

турно-технічної ради; штатний розпис; листування з Держбудом СРСР і УРСР 

з питань проектування житлово-громадських, адміністративних об’єктів та ін., 

документи профспілкового комітету. 

  

Український державний науково-дослідний інститут  

стандартизації та сертифікації у суднобудуванні  
Украинский государственный научно-исследовательский институт  

стандартизации и сертификации в судостроении  

Ф. Р-5709, 308 од. зб., 1964-2005 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Згідно з наказом Головного технічного управління Державного комітету по судно-

будуванню від 30 травня 1964 р. № 14 був створений конструкторський відділ за-
гальносуднових виробів організації Центрального конструкторського бюро стандар-

тизації. Конструкторський відділ здійснював розробку нормативів і проектування 

нормалізованих чи уніфікованих суднових виробів і конструкцій, організаційно-тех-

нічне і методичне керівництво, координацію і контроль за роботами по стандартиза-
ції, нормалізації і уніфікації суднових виробів і матеріалів, які були застосовані на 
суднах і кораблях. Згідно з наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР від 

8 жовтня 1971 р., наказом начальника Головного технічного управління від 1 листо-

пада 1971 р. № 22, конструкторський відділ реорганізований у Чорноморську філію 

Ленінградського Центрального науково-дослідного інституту стандартизації у суд-

нобудуванні “Лот” Міністерства суднобудівної промисловості СРСР. На підставі 
Статуту Державного комітету України з оборонної промисловості та машинобуду-

вання від 20.11.1991 р. Чорноморська філія Центрального науково-дослідного інсти-

туту “Лот” перейменована в Український державний науково-дослідний інститут 
стандартизації та сертифікації у суднобудуванні. На підставі наказу Міністерства 

промислової політики України від 03.10.2005 р. № 366 припинено діяльність Україн-

ського державного науково-дослідного інституту стандартизації і сертифікації у суд-

нобудуванні шляхом приєднання до Казенного дослідно-проектного центру кораб-

лебудування в м. Миколаєві. 
Основними напрямками науково-дослідної діяльності було: 

− проведення дослідних робіт по визначенню рівня типізації і стандартизації кор-

пусів кораблів і суден. Розробка комплексних програм стандартизації і уніфіка-
ції корпусних конструкцій, вузлів та деталей різного призначення; 

− організація і здійснення науково-технічної експертизи проектів кораблів і суден, 

нових зразків суднового обладнання, які розробляються; 

− розробка і здійснення заходів по впровадженню стандартів і документів з уніфі-
кації у виробництво і організація інспекторського контролю за додержанням 

вимог стандартів при новому проектуванні і будівництві кораблів та суден; 

− розробка комплексу галузевих нормативних матеріалів на проектно-конструк-

торські і науково-дослідні роботи в галузі стандартизації.  
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Накази начальника технічного управління державного комітету по судно-

будуванню СРСР; накази директора філії з основної діяльності; положення 

про конструкторський відділ; виробничо-тематичні плани; документи про 

створення Чорноморської філії Центрального науково-дослідного інституту 

стандартизації у суднобудуванні (1971 р.); штатні розписи; кошториси; звіти 

по кадрах; документи народного контролю; документи профспілкового комі-
тету; документи первинної організації науково-технічного товариства судно-

будування; довідки Миколаївському обкому КП України і Центральному нау-

ково-дослідному інституту “Лот” про роботу Чорноморської філії ЦДІ “Лот”. 

 

Миколаївська обласна проектно-розвідувальна  

станція хімізації сільського господарства 

Николаевская областная проектно-изыскательская  

станция химизации сельского хозяйства 

Ф. Р-5797, 207 од. зб., 1964–1990 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 13 липня 1964 р. та рішен-

ня Миколаївського облвиконкому від 12 вересня 1964 р. як державна зональна агро-

хімічна лабораторія. У травні 1981 р. перетворена в обласну проектно-розвідувальна 
станцію хімізації сільського господарства. Підпорядковувалась Республіканському 

виробничо-науковому об’єднанню по агрохімічному обслуговуванню сільського 

господарства “Укрсільгоспхімія” Міністерства сільського господарства УРСР. 

Здійснювала систематичне ґрунтово-агрохімічне обстеження земель колгоспів і рад-

госпів у районах зони обслуговування, масові та індивідуальні аналізи ґрунтів, міне-
ральних і органічних добрив, якості кормів, рослин і сільськогосподарської продук-

ції, узагальнення результатів ґрунтово-агрохімічних досліджень, контроль за рівнем 

нагромадження в ґрунтах і продуктах рослинництва залишків хімізації, розробку 

заходів по запобіганню забруднення навколишнього середовища. 
 

Постанови колегій Міністерства сільського господарства УРСР, рішення і 
розпорядження Миколаївського облвиконкому. Положення про зональну аг-
рохімічну лабораторію. Плани роботи, звіти про фінансово-господарську дія-

льність, роботу радіологічно-токсикологічного відділу, про результати ви-

вчення впливу доз і співвідношення мінеральних добрив на урожаї основних 

сільськогосподарських культур, статистичні звіти. Листування з виробничим 

об’єднанням “Укрсільгоспхімія” та “Облсільгоспхімія” про покращання робо-

ти по ґрунтовому й агрохімічному обстеженню земель колгоспів і радгоспів, 

заходи по підвищенню ефективності хімізації сільського господарства, агрохі-
мічному забезпеченню інтенсивних технологій зернових культур. Штатні роз-
писи. Документи про соціалістичне змагання та роботу профкому. Документи 

про роботу профспілкового комітету і соціалістичне змагання серед відділів 

агрохімічної лабораторії. 
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Миколаївський відділ комплексного проектування  

інституту “Укрсільгосптехпроект”  

Николаевский отдел комплексного проектирования  

института “Укрсельхозтехпроект”  

Ф. Р-5491, 203 од. зб., 1965–1984 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Проектне бюро Миколаївського об’єднання “Сільгосптехніка” створено у жовтні 
1965 р. згідно з рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудя-

щих від 17 жовтня 1965 р. № 788. У липні 1969 р. проектне бюро перетворено у Ми-

колаївський відділ комплексного проектування інституту “Укрсільгосптехпроект” 

згідно з наказом Українського об’єднання Ради Міністрів УРСР “Укрсільгосп-

техніка” від 10 липня 1969 р. № 207. Відділ комплексного проектування створює 
проектно-кошторисну документацію по механізації тваринницьких ферм. 

 

Накази Українського об’єднання Ради Міністрів УРСР “Укрсільгосп-

техніка”, обласного об’єднання “Сільгосптехніка”; накази з адміністративно-

господарських питань і з особового складу; плани з праці, виробничо-фінан-

сові плани; статистичний звіт по кадрах; фінансові звіти; кошториси і штатні 
розписи; листування з інститутом “Укрсільгосптехпроект” про розробку і 
впровадження планів проектно-розвідувальних робіт; документи профспілко-

вого комітету. 

 

Науково-дослідний інститут автоматизованих систем  

і інформатики в суднобудуванні  
Научно-исследовательский институт автоматизированных  

систем и информатики в судостроении  

Ф. Р-5613, 601 од. зб., 1964–1994 рр. Описи. Рос. мова. 

Обчислювальний центр Ради народного господарства Чорноморського економічного 

району створений на базі Технологічного обчислювального центру Миколаївського 

суднобудівного заводу ім. 61 Комунара у січні 1964 р. згідно з постановою Чорно-

морського раднаргоспу від 10 квітня 1963 р. № 48.  

У зв’язку з ліквідацією Чорноморського раднаргоспу згідно з постановою Ради Мі-
ністрів СРСР від 26 листопада 1965 р. № 1010-378 обчислювальний центр був пере-
даний у ведення Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і став називатися 

Миколаївський обчислювальний центр. 

Згідно з наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР від 23 березня 1972 р. 

№ 0154 Миколаївський обчислювальний центр введений до складу Ленінградського 

центрального науково-дослідного інституту “Румб”. 

Згідно з наказом Міністра суднобудівної промисловості СРСР від 31 травня 1982 р. 

№ 0252 в Миколаєві 01.07.1982 р. створена Чорноморська філія ЦНДІ “Центр” шля-

хом розширення функцій Миколаївського обчислювального центру, приєднання до 

нього проектно-конструкторського бюро “Вектор”, відділу “Темп” Херсонського 

суднобудівного виробничого об’єднання ім. 60-річчя Ленінського комсомолу . 

Згідно з уставом, затвердженим Державним Комітетом України з оборонної промис-
ловості і машинобудування 25 листопада 1991 р. і згідно з наказом директора від 
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11 лютого 1992 р. № 8 Чорноморська філія Центрального науково-дослідного інсти-

туту “Центр” перейменована в науково-дослідний інститут автоматизованих систем 

і інформатики в суднобудуванні. 
Основним завданням до 1965 р. було пристосування математичних методів і елект-
ронних обчислювальних машин для автоматизації проектування суден, а також 

впровадження цих робіт для будівельних задач Чорноморського раднаргоспу. В по-

дальшому науково-дослідний інститут займався розробкою і впровадженням авто-

матизованих систем управління, автоматизацією інженерно-конструкторських роз-
рахунків при проектуванні суден і автоматизацією технологічних процесів у судно-

будуванні.  
 

Постанови Ради народного господарства; накази Міністерства суднобудів-

ної промисловості СРСР; статут інституту; накази з адміністративно-госпо-

дарських питань; протоколи засідань технічної ради; виробничо-тематичні 
плани і звіти; документи про роботу з кадрами; штатні розписі; кошторисі; 
листування з Радою народного господарства Чорноморського економічного 

району і науково-дослідницькими організаціями про кількість науково-дослід-

ницьких робіт та з інших питань; акти про впровадження у виробництво обчи-

слювальних програм; документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївська філія проектно-конструкторського  

технологічного інституту “Укрдніпроплодоовочгосп” 

Николаевский филиал проектно-конструкторского  

технологического института “Укргипроплодоовощхоз” 

Ф. Р-5673, 265 од. зб., 1965–1984 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з наказом по Чорноморському ремонтному тресту Республіканського об’єд-

нання “Укрхарчкомплектремонт” Міністерства харчової промисловості УРСР  

від 21 квітня 1965 р. № 64 було створено спеціальне конструкторське бюро. У  

січні 1969 р. реорганізовано у Миколаївське проектно-конструкторське бюро 

“Укрхарчкомплектремонт”. Підпорядковувалось Міністерству харчової промислово-

сті УРСР, одночасно з березня 1970 р. – Центральному проектно-конструкторському 

технологічному інституту. З 1970 р. Миколаївське проектно-конструкторське техно-

логічне бюро реорганізовано у Миколаївську філію проектно-конструкторського 

технологічного інституту з підпорядкуванням Міністерству харчової промисловості 
УРСР. Згідно з наказом від 30 березня 1982 р. № 9 директора інституту ГПІ 
“Укрднгіпроплодоовочгосп” “Про організацію Одеського, Миколаївського, Криворі-
зького відділів комплексного проектування інституту “Укргіпроплодоовочгосп” Ми-

колаївська філія Київського проектно-технологічного інституту перейменована у Ми-

колаївську філію інституту “Укргіпроплодоовочгосп”. Згідно з постановою ЦК КПРС 

і Ради Міністрів СРСР від 14.11.1985 р. № 1114 “Про подальше удосконалення управ-

ління агропромисловим комплексом”, ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР 

від 10.12.1985 р. № 429 та наказом Держагропрому УРСР від 11.04.1986 р. № 139 

“Про вдосконалення управління проектно-розвідувальними організаціями Держаг-
ропрому УРСР” Миколаївська філія інституту “Укргіпроплодоовочгосп” припинила 
свою діяльність. Основна задача діяльності Миколаївської філії проектно-

конструкторського технологічного інституту – проектування промислових об’єктів 

харчової промисловості. 
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Накази по Чорноморремтресту республіканського об’єднання “Укрхарчо-

комплектремонт”; накази директора філії з адміністративно-господарських 

питань; протоколи засідань технічної ради; плани технічного прогресу, з пра-
ці, фінансові звіти; кошториси і штатні розписи; листування з Міністерством 

харчової промисловості УРСР, з Київським проектно-конструкторським тех-

нологічним інститутом; документи профспілкового комітету. 

 

Проектно-конструкторське бюро “Вектор”  

Проектно-конструкторское бюро “Вектор”  

Ф. Р-5699, 243 од. зб., 1969–1982 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Проектно-конструкторське бюро “Вектор” Міністерства суднобудівної промислово-

сті СРСР створено згідно з наказом Міністерства суднобудівної промисловості від 

23 грудня 1969 р. № 672. Підпорядковувалось Шостому Головному управлінню Мі-
ністерства суднобудівної промисловості. 
Основними напрямками діяльності бюро були розробка і впровадження АСУ (авто-

матизованої системи управління) електромонтажними підприємствами, а також 

впровадження економіко-математичних методів і засобів обчислювальної техніки в 

управлінні виробництвом.  

 

Рішення начальника Шостого Головного управління МСП СРСР про виро-

бничо-фінансову діяльність ПКБ “Вектор”; накази начальника з адміністрати-

вно-господарських питань; плани економічного і соціального розвитку, впро-

вадження автоматизованих систем управління, фінансовий, з праці; звіти про 

впровадження автоматизованої системи управління виробництва і обчислюва-
льної техніки, з фінансово-господарської діяльності, з кадрів; документи про 

роботу науково-технічної ради; листування з Шостим Головним управлінням 

про виконання планових завдань; штатний розпис; документи профспілкового 

комітету. 

 

Миколаївська філія Українського державного проектного  

інституту “Укррадгосппроект”  

Николаевский филиал Украинского государственного проектного  

института “Укрсовхозпроект” 

Ф. Р-5715, 183 од. зб., 1971–1986 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївський відділ комплексного проектування Державного проектного інститу-

ту “Укррадгосппроект” розпочав свою діяльність 14 січня 1972 р. згідно з наказом 

Міністра радгоспів УРСР від 14 грудня 1971 р. № 535 і наказом Українського держа-
вного проектного інституту “Укррадгосппроект” від 12 січня 1972 р. № 1. 

30 червня 1975 р. на базі Миколаївського відділу комплексного проектування ДПІ 
“Укррадгосппроект” була створена Миколаївська філія інституту “Укррадгосппро-

ект” (наказ від 28 липня 1975 р. № 39 Українського Республіканського проектного 

інституту “Укррадгосппроект”). У своїй діяльності Миколаївська філія ДПІ “Укр-

радгосппроект” керувалась вказівками Українського Республіканського інституту 

“Укррадгосппроект” Міністерства радгоспів УРСР. 
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Основними задачами діяльності філії були комплексна розробка проектно-

кошторисної і розвідувальної документації та забезпечення високого технічного 

рівня і високої ефективності проектних комплексів ферм, будівель і споруд. 

 

Накази Українського Республіканського ДПІ “Укррадгосппроект”; накази 

директора філії з адміністративно-господарських питань і з особового складу; 

протоколи засідань технічної ради; плани проектно-розвідувальної роботи і 
звіти про його виконання; звіти з фінансово-господарської діяльності і роботи 

по кадрах; штатні розписи; листування з ДПІ “Укррадгосппроект” про проект-
но-розвідувальні роботи. 

 

Миколаївська філія Українського південного державного  

проектно-розвідувального інституту “Укрпівдендіпроводгосп”  

Николаевский филиал Украинского южного государственного  

проектно-изыскательского института “Укрюжгипроводхоз” 

Ф. Р-5827, 182 од. зб., 1973–1986 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївська філія інституту “Укрпівдендіпроводгосп” Міністерства меліорації і 
водного господарства УРСР створена 2 січня 1973 р. (наказ Міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР від 21 серпня 1972 р. № 438). У своїй діяльності керу-

ється вказівками Одеського інституту “Укрпівдендіпроводгосп”. 

Миколаївська філія інституту “Укрпівдендіпроводгосп” здійснювала єдину технічну 

політику в галузі проектування об’єктів водогосподарського будівництва; впровад-

ження в проекти досягнення науки і техніки, прогресивні технології і передовий 

досвід новаторів виробництва для забезпечення технічно високих, економічно ефек-

тивних показників. 

Філія інституту аналізувала придатність для проектування і використання планових 

і картографічних матеріалів, проводила нові топографічні, геологічні, гідрогеологіч-

ні, агроекономічні розвідування для проектування будівництва водогосподарських 

об’єктів; розробляли комплексні, генеральні і перспективні схеми водогосподарсь-

кого будівництва. 
 

Положення про філію; накази директора з адміністративно-господарських 

питань; плани проектно-розвідувальних робіт; протоколи засідань технічної 
ради; звіти з виробничо-технічної діяльності, з фінансово-господарської діяль-

ності; документи профспілкового комітету. 

 

Український державний проектний інститут “Діпросудмаш”  

Украинский государственный проектный институт “Гипросудмаш”  

Ф. Р-5900, 93 од. зб., 1982–1993 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з наказом Міністерства суднобудівної промисловості від 17.12.1981 р. у Ми-

колаєві на базі відділення Ленінградського інституту “Союзпроектверф” створений 

Державний союзний проектний інститут “Гіпросудмаш”. Знаходився у веденні Го-

ловного управління проектування і капітального будівництва Міністерства суднобу-

дівної промисловості СРСР і був головним проектним інститутом суднобудівної 
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галузі по проектуванню підприємств і об’єктів суднового машинобудування. Згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 р. № 227, загального 

наказу по Держоборонпроммашу і фонду Держмайна України від 1 жовтня 1991 р. 

№ 3 інститут “Діпросудмаш” перейшов у підпорядкування Державного Комітету 

України з оборонної промисловості і машинобудування і став називатися Українсь-

кий державний проектний інститут “Діпросудмаш”. З 24 червня 1993 р. УДПІ 
“Діпросудмаш” перейшов у підпорядкування Міністерства машинобудування, війсь-

ково-промислового комплексу і конверсії України.  

Розробляє комплексні проекти на будівництво, розширення і технічне переозброєн-

ня підприємств суднового машинобудування. 

 

Накази Міністерства суднобудівної промисловості СРСР; наказ Держобо-

ронпроммашу і Фонду державного майна України; статути інституту; реєстра-
ційне свідоцтво; накази директора інституту з основної діяльності; протоколи 

засідань науково-технічної ради; плани економічного і соціального розвитку, 

впровадження автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки 

та звіти про їх виконання, з охорони праці; документи профспілкового коміте-
ту; первинної організації науково-технічного товариства. 

 

Український спеціалізований кооперативно-державний  

проектно-вишукувальний інститут з проектування газифікації  
промислових і цивільних об’єктів “Украгроінжпроект” 

Украинский специализированный кооперативно-государственный  

проектно-изыскательский институт по проектированию газификации 

промышленных и гражданских объектов “Украгроинжпроект” 

Ф. Р-6001, 39 од. зб., 1986–1991 рр. Описи. Рос. мова. 

Згідно з наказом Держагропрому УРСР від 22 липня 1986 р. № 279 на базі філії про-

ектного інституту “Укррадгосппроект” з 1 липня 1986 р. створена Миколаївська спе-
ціалізована філія кооперативно-державного головного проектно-розвідувального і 
науково-дослідного інституту “УкрНДІагропроект” українського об’єднання 

“УкрНДІагропроект” Держагропрому УРСР. Згідно з наказом Держагропрому УРСР 

від 31.03.1988 р. № 90 на базі філії був створений Український спеціалізований коо-

перативно-державний проектно-вишукувальний інститут з проектування газифікації 
промислових і громадянських об’єктів “Украгроінжпроект”. 

 

Накази Держагропрому УРСР; накази директора з основної діяльності; 
плани робіт, з праці; звіти з фінансово-господарської діяльності; штатні роз-
писи; документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології 
Николаевский областной центр по гидрометеорологии 

Ф. Р-6074, 50 од. зб., 1984–1995 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Відповідно до наказу Українського республіканського управління по гідрометеоро-

логії та контрольно-природного середовища від 11.01.1984 року № 15-к Миколаївсь-
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ка гідрометеорологічна обсерваторія отримала статус обласної установи з самостій-

ним балансом. Відповідно до наказу Українського республіканського управління по 

гідрометеорології Держгідромету СРСР від 01.06.1988 року Миколаївська гідроме-
теорологічна обсерваторія перетворена в Миколаївський обласний центр з гідроме-
теорології. 
Забезпечує проведення гідрометеорологічних спостережень, спостережень за забру-

дненням навколишнього природного середовища; забезпечує прогнозування погоди, 

небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, а також здійснення гідромете-
орологічного обслуговування. 

 

Накази директора з основної діяльності, план оперативно-виробничої ді-
яльності, звіт про гідрометеорологічне обслуговування народногосподарських 

організацій, звіт з фінансово-господарської діяльності, штатний розпис. 
 

Державне підприємство проектно-конструкторське бюро виробів  

обладнання корпусів суден “Трап” (ДП ПКБ “Трап”) 

Государственное предприятие проектно-конструкторское бюро  

изделий оборудования корпусов суден “Трап” (ГП ПКБ “Трап”) 

Ф. 6118, 12 од. зб., 2005–2009 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 

20.09.2005 р. № 347. Ліквідовано в 2009 р. (наказ від 09.10.2008 № 644). 

Займалось виконанням проектно-конструкторських робіт і забезпеченням едності 
технічної політики щодо уніфікації виробів обладнання корпусів суден за номенкла-
турою підприємства, видаванням й забезпеченням підприємств, установ та організа-
цій копіями конструкторської, технологічної та іншої документації власної розробки. 

Перше надходження документів – 2009 р. 

 

Накази Міністерства промислової політики України про створення і лікві-
дацію підприємства, статут підприємства, накази директора з основної діяль-

ності, звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розписи, ліквідацій-

ний баланс. 

КУЛЬТУРА  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  КУЛЬТУ РОЮ  

Миколаївське губернське управління селянськими будинками 

Николаевское губернское управление крестьянскими домами 

Ф. Р-2, 5 од. зб., 1921–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворено у 1921 р. Займалося політпросвітницькою і культурно-господарською дія-

льністю, ліквідацією неписьменності на селі, відало сільбудинками, їдальнями, май-

стернями, театрами, музеями, які належали до системи Всеукраїнського управління 

селянськими будинками. 
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Декрети РНК про селянські будинки, про стягнення на користь голодую-

чих. Циркуляри Всеукраїнського управління сільбудами (селянськими будин-

ками) про організацію волосних сільбудів, про проведення обстеження їх ро-

боти. Доповіді про роботу сільбудів, діяльність майстерень. 

 

Миколаївський обласний відділ культурно-освітніх установ 

Николаевский областной отдел культурно-просветительных учреждений 

Ф. Р-2792, 157 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Організований у червні 1945 р. на базі сектора політико-освітньої роботи облвідділу 

освіти. Був відділом виконкому і перебував у віданні комітету у справах культурно-

освітніх установ при РНК УРСР з 1946 р. Керував роботою культурно-освітніх уста-
нов області.  
Ліквідований у травні 1953 р. в зв’язку зі створенням Миколаївського обласного 

управління культури. У фонді є справи, розпочаті в 1944 р. сектором політосвіти 

облвно. 

 

Накази Комітету в справах культосвітніх установ при Раді Міністрів 

УРСР. Постанови бюро Миколаївського обкому КП(б) України про проведен-

ня обласних нарад, стенограми нарад директорів районних будинків культури, 

плани роботи культурно-освітніх установ, техпромфінплан, списки культурно-

освітніх працівників, інформації про проведення семінарів, звіти установ про 

культурно-масову роботу, штатний розпис. Положення про огляди художньої 
самодіяльності. Характеристики працівників культосвітніх установ, які пред-

ставлені до урядових нагород. Акти про збитки, заподіяні нацистськими оку-

пантами культурно-освітнім установам області (1944). 

 

Миколаївський обласний відділ у справах мистецтв 

Николаевский областной отдел по делам искусств 

Ф. Р-2793, 112 од. зб., 1944–1953 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 

Організований у 1937 р. з утворенням Миколаївської області. У 1941–1944 рр. при-

пинив свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією області. Відновив роботу 

в квітні 1944 р. Був самостійним відділом облвиконкому і перебував у віданні Комі-
тету в справах мистецтв при РНК УРСР, з 1946 р. – при Раді Міністрів УРСР. Керу-

вав роботою театрів, філармоній, кінотеатрів, музичних шкіл та інших установ мис-
тецтва на території області, здійснював нагляд за охороною архітектурних пам’яток. 

Ліквідований у травні 1953 р. з утворенням Миколаївського обласного управління 

культури.  

 

Накази Комітету в справах мистецтва при Раді Міністрів УРСР (1952–

1953). Положення про театри, клуби, музичні школи. Плани роботи обласного 

відділу і підвідомчих йому установ; річні звіти та доповідні записки про робо-

ту. Протоколи, рецензії, відгуки на олімпіади, огляди, перегляди і прийом спе-
ктаклів. Листування про культурне обслуговування будівельників Каховської 
ГЕС і Південно-Українського каналу (1952–1953). Списки творів радянських 
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художників і скульпторів, що є в музеї ім. В. В. Верещагіна (1953). Положен-

ня та інструкції про охорону архітектурних пам’яток. Матеріали про відбудо-

ву російського драматичного театру ім. В. П. Чкалова (1944–1946). Листування 
про відбудову та забезпечення охорони пам’яток архітектури, відновлення робо-

ти краєзнавчого музею (1952), відкриття кімнати-музею О. В. Суворова (1952). 

 

Управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації 
Управление культуры Николаевской областной государственной  

администрации 

Ф. Р-2854, 1107 од. зб., 1953–1995 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворено у 1953 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР за № 1122 від 

30.05.1953 р. у результаті об’єднання обласного відділу культурно-освітніх установ та 
обласного відділу мистецтв. Перебуває у віданні Міністерства культури України. 

Керує роботою культурно-освітніх установ і установ мистецтва Миколаївської області. 
 

Накази та обіжники Міністерства культури УРСР. Документи обласної 
конференції працівників культури (1959). Стенограми зборів культурно-

освітніх працівників; річні звіти про роботу музичних шкіл, бібліотек, музеїв; 

річні плани культурно-освітніх установ. Листування з Міністерством культу-

ри УРСР про культурно-освітню роботу. Семирічний план будівництва та роз-
витку мережі культурно-освітніх установ на 1959–1965 рр. Відомості про ная-

вність пам’яток монументального мистецтва на території області (1958–1960). 

Листування про увічнення пам’яті адмірала С. О. Макарова (1954). 

 

Відділи культури 

Отделы культуры 

24 фонди, 3218 од. зб., 1953–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

М і с ь к і  в і д д і л и  к у л ь т у р и :  

Миколаївський ,  ф. Р-5658, 267 од. зб., 1969–1987 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-5986, 38 од. зб., 1980–1987 рр. 

Р а й о н н і  в і д д і л и  к у л ь т у р и :  

Арбузинський ,  ф. Р-3048, 136 од. зб., 1953–1962, 1967–1983 рр. 

Баштанський ,  ф. Р-4133, 175 од. зб., 1953–1983 рр. 

Березанський ,  ф. Р-4015, 99 од. зб., 1953–1962, 1965, 1967–1981 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-3768, 95 од. зб., 1953–1962, 1965–1971 рр. 

Братський ,  ф. Р-3976, 178 од. зб., 1953–1982 рр. 

Варварівський ,  з 1963 р. – Миколаївський, ф. Р-3306, 244 од. зб., 1953–1970, 1973–

1991 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-3984, 243 од. зб., 1953–1962, 1965–1988 рр. 

Веселинівська  міжвідомча  рада  по  культурі ,  ф. Р-5654, 18 од. зб., 1965–1971 рр. 

Володимирівський ,  ф. Р-4319, 5 од. зб., 1955–1958 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-3394, 148 од. зб., 1953–1979 рр. 

Врадіївський ,  ф. Р-4385, 117 од. зб., 1953–1961, 1967–1988 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-4246, 189 од.зб., 1953–1982 рр. 
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Єланецький ,  ф. Р-4615, 100 од. зб., 1953–1962, 1965–1979 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5541, 81 од. зб., 1953–1979 рр. 

Казанківський ,  ф. Р-4320, 11 од. зб., 1965–1966 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5302, 138 од. зб., 1953–1961, 1965–1989 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4864, 28 од. зб., 1953–1959 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-5710, 172 од. зб., 1954–1995 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-3512, 162 од. зб., 1953–1982 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3099, 262 од. зб., 1953–1962, 1965–1982 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-4346, 167 од. зб., 1953–1982 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-3646, 145 од. зб., 1953–1976 рр. 

 

Утворені у 1953 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р.  

в результаті об’єднання відділів культурно-освітніх установ і районних відділів  

кінофікації. Керували роботою культурно-освітніх закладів, розвитком художньої 
самодіяльності і народної творчості, збереженням пам’яток культури на території 
області. 
 

Протоколи засідань Ради при відділах культури; протоколи засідань комі-
сій по підготовці до оглядів художньої самодіяльності. Матеріали оглядів-

конкурсів. Плани і звіти про роботу відділів, сільських клубів і бібліотек. Спи-

ски культурно просвітніх установ. Штатний розпис. Документи профкому. 

Листування з обласним управлінням по культурно-масовій роботі. 
 

Районні відділи культурно-освітніх установ 

Районные отделы культурно-просветительных учреждений 

13 фондів, 198 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївський  міський ,  ф. Р-5879, 7 од. зб., 1945–1947 рр. 

Арбузинський ,  ф. Р-3198, 3 од. зб., 1951–1952 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-3769, 11 од. зб., 1948–1952 рр. 

Братський ,  ф. Р-3975, 12 од. зб., 1946–1953 рр. 

Варварівський ,  ф. Р-3305, 22 од. зб., 1947–1952 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-3983, 28 од. зб., 1950–1953 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-4245, 11 од. зб., 1950–1953 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5308, 7 од. зб., 1948–1951 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4863, 7 од. зб., 1951–1952 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-3547, 1 од. зб., 1952 р. 

Жовтневий ,  ф. Р-5538, 2 од. зб., 1946–1949 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3100, 81 од. зб., 1945–1952 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-3145, 6 од. зб., 1951–1953 рр. 

 

Ліквідовані у 1953 р. з утворенням обласного управління культури та районних відділів 

культури виконавчих комітетів місцевих Рад. 

Підпорядковувались обласному відділу у справах культурно-освітніх установ, з 
1953 р. – управлінню культури облвиконкому. 

Керували роботою культурно-освітніх закладів, розвитком художньої самодіяльнос-
ті і народної творчості. 
 

Плани і звіти про роботу відділів, статистичні звіти, матеріали по соцзма-
ганню. Кошторис, штатний розпис.  
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Управління кінофікації виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Управление кинофикации исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-3083, 901 од. зб., 1944–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Розпочало діяльність у 1940 р. Припиняло діяльність під час нацистської окупації 
області. Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1988 р. № 225 та 
наказом Міністерства культури УРСР від 29 серпня 1988 р. № 288 управління кіно-

фікації ліквідовано. 

Керувало роботою кіномережі області, контролювало діяльність відомчої кіномережі. 
 

Постанови Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР, накази по 

управлінню, протоколи засідань нарад, кінокомісій, експлуатаційно-фінансові 
плани, звіти про рух і експлуатацію кіноустановок. Штатний розпис, довідки, 

інформації про кінообслуговування районів. Листування з Комітетом по кіне-
матографії, Головним управлінням кінофікації і кінопрокату про будівництво 

кінотеатрів, про кінообслуговування, про проведення фестивалів спортивних 

фільмів. Документи профспілки. 

 

Районні відділи кінофікації 
Районные отделы кинофикации 

14 фондів, 219 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Арбузинський ,  ф. Р-3199, 8 од. зб., 1950–1953 рр. 

Баштанський ,  ф. Р-4134, 38 од. зб., 1944–1952 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-3770, 10 од. зб., 1947–1952 рр. 

Великовраді ївський ,  ф. Р-4384, 15 од. зб., 1944–1952 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-4379, 17 од. зб., 1945–1953 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-5090, 14 од. зб., 1944–1952 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5307, 16 од. зб., 1946–1952 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4860, 18 од. зб., 1946–1952 рр. 

Мостівський ,  ф. Р-5076, 31 од. зб., 1947–1953 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-3734, 19 од. зб., 1946–1952 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5540, 4 од. зб., 1946–1953 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-4135, 10 од. зб., 1945–1952 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-4340, 12 од. зб., 1944–1952 рр. 

Снігурівський ,  ф. Р-3144, 7 од .зб., 1950–1953 рр. 

 

Утворені у 1944 р. Підпорядковувались обласному управлінню кінофікації, з 1953 р. – 

районним відділам культури. 

 

Накази обласного управління кінофікації, план експлуатації кіноустановок 

у районах, кошторис, штатний розпис.  
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Районні дирекції кіномережі 
Районные дирекции киносети 

12 фондів, 633 од. зб., 1962–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Арбузинська ,  ф. Р-5559, 31 од. зб., 1967–1970 рр. 

Баштанська ,  ф. Р-4366, 52 од. зб., 1963–1976 рр. 

Березанська ,  ф. Р-5483, 20 од. зб., 1967–1972 рр. 

Березнегуватська ,  ф. Р-5582, 33 од. зб., 1965–1969 рр. 

Братська ,  ф. Р-5497, 35 од. зб., 1963–1970 рр. 

Веселинівська ,  ф. Р-4380, 109 од. зб., 1965–1974 рр. 

Вознесенська ,  ф. Р-3619, 30 од. зб., 1963–1970 рр. 

Доманівська ,  ф. Р-5078, 66 од. зб., 1963–1973 рр. 

Кривоозерська ,  ф. Р-5048, 66 од. зб., 1962, 1965–1972 рр. 

Новоодеська ,  ф. Р-3736, 39 од. зб., 1963–1970 рр. 

Первомайська ,  ф. Р-5321, 97 од. зб., 1963–1973 рр. 

Очаківська ,  ф. Р-5257, 55 од. зб., 1965–1974 рр. 

 

Утворені в 1963 р. згідно з наказом Миколаївського обласного управління кінофіка-

ції “Про систему органів управління районної кіномережі” № 12 від 07.12.1963 р. 

Здійснювали керівництво кіноустановками в районах. 

 

Фінансові плани, плани експлуатації сільських установок, річні звіти кіно-

мережі, кошторис, штатний розпис. 

УСТАНОВИ  КУЛЬТУ РИ  

Миколаївський зоопарк 

Николаевский зоопарк 

Ф. Р-1034, 383 од. зб., 1935–1938, 1940–1989 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Заснований у 1901 р. на базі приватного акваріуму. Припиняв діяльність під час на-
цистської окупації області.  
Займається науково-дослідною та культурно-освітньою роботою. 

 

Накази та обіжники Комітету у справах культурно-освітніх установ. Нака-
зи з адміністративно-господарських питань та з особового складу. Річні пла-
ни, звіти про роботу. Листування із зоологічною конторою “Зооцентр” про 

придбання та обмін тварин. Кошторис, штатний розпис, відомості нарахуван-

ня заробітної плати, документи профкому. 

 

Миколаївський художній музей ім. Верещагіна 

Николаевский художественный музей им. Верещагина 

Ф. Р-3590, 410 од. зб., 1944–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворений у 1914 р. В період нацистської окупації міста припиняв свою діяльність. 

Відновив діяльність у квітні 1944 р. Веде пропаганду творів образотворчого мистец-

тва, збирає та зберігає ці твори. 
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Накази Міністерства культури УРСР, облуправління культури з питань 

діяльності музею. Накази директора музею. Протоколи засідань художньої 
ради. Річні плани і звіти про роботу. Фінансові звіти. Плани пересувних ви-

ставок, путівники по пересувних виставках. Листування з музеями і колекціо-

нерами про закупівлю і передавання творів образотворчого мистецтва. Кошто-

рис. Штатний розпис. Документи профкому. 

 

Миколаївська державна обласна універсальна наукова  

бібліотека ім. О. Гмирьова 

Николаевская государственная областная универсальная  

научная библиотека им. А. Гмирева 

Ф. Р-3552, 442 од. зб., 1935–1996 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена у грудні 1920 р. на базі громадської бібліотеки. Бібліотека знаходилась у 

веденні Губнаросвіти, з 1923 р. – Миколаївської окрнаросвіти, з 1932 р. – Одеського 

обласного відділу народної освіти, з 1937 р. – Миколаївського відділу народної осві-
ти й іменувалась центральною бібліотекою. В 1938 р. перейменована в обласну біб-

ліотеку для дорослих, з 1967 року – в Миколаївську державну обласну наукову біб-

ліотеку імені Олексія Гмирьова обласного управління культури.  

Здійснює організаційно-методичне керівництво і координувала діяльність бібліотек 

усіх відомств та організацій на території області. Обслуговує населення книгами, 

газетами, періодичними виданнями. 

 

Положення про бібліотеку. Протоколи конференцій, зборів читачів, пра-
цівників. Плани та звіти про роботу обласної та районних бібліотек. Фінансові 
звіти. Інформації та довідки про роботу бібліотеки. Штатний розпис. Доку-

менти профкому. 

 

Трихатська хата-читальня 

Трихатская изба-читальня 

Ф. Р-619, 1 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1925–1926 рр. Забез-
печувала населення книгами. 

 

Заяви громадян с. Трихати щодо надання дозволу на користування книга-
ми хати-читальні. 

 

Миколаївський державний обласний український  

театр юного глядача ім. 30-річчя ВЛКСМ 

Николаевский государственный областной украинский  

театр юного зрителя им. 30-летия ВЛКСМ 

Ф. Р-3521, 156 од. зб., 1943–1959 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Організований у 1927 р. В 1941–1944 рр. знаходився в евакуації в місті Георгіївське 

Ставропольського краю. В 1949 р. театру присвоєно ім’я 30-річчя ВЛКСМ. Підпо-

рядковувався обласному відділу культури. 
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Займався здійсненням театральних постановок, культурно-виховною роботою серед 

дітей. Припинив діяльність у серпні 1959 р. 

 

Накази по театру. Плани і звіти про роботу. Акт про збитки, заподіяні те-
атру нацистськими окупантами (1944). Списки працівників театру, представ-

лених до урядових нагород (1945). Акти прийому вистав. Відгуки колективів 

та глядачів про вистави. 

 

Миколаївська міжрайонна кінорадіобаза Всеукраїнської 
кооперативної спілки “Вукоопспілка” 

Николаевская межрайонная кинорадиобаза Всеукраинского 

кооперативного союза “Вукоопсоюз” 

Ф. Р-1160, 2 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність спілки простежується за документами протягом 1930–1931 рр. Займалася 

питаннями кіно і радіомовлення. 

 

Інструкції до звіту та обліку. Особові картки. 

 

Миколаївський обласний російський драматичний театр ім. В. П. Чкалова 

Николаевский областной русский драматический театр им. В. П. Чкалова 

Ф. Р-2097, 575 од. зб., 1935–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Заснований у 1935 р. і до 1937 р. іменувався Миколаївський міський російський дра-
матичний театр. У 1939 р. театру присвоєно ім’я В.П.Чкалова. У 1941–1944 рр. зна-
ходився в евакуації в м. Алапаївськ Свердловської області. 
Здійснює театрально-мистецькі постановки. 

 

Накази директора театру з адміністративно-господарських питань та з осо-

бового складу. Протоколи засідань художньої ради, зборів працівників театру. 

Статут театру. Документи про роботу в місті Алапаївську, про святкування 

ювілеїв театру; репертуарні плани; акти прийому вистав; відгуки глядачів про 

вистави; рецензії; документи про гастролі; програми вистав; вирізки із газет. 
Листування про творчу, фінансово-господарську діяльність театру, про обслу-

говування населення. Списки працівників театру. Бухгалтерські документи. 

Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївська обласна філармонія 

Николаевская областная филармония 

Ф. Р-3025, 435 од. зб., 1944–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Заснована в 1937 р. В зв’язку з нацистською окупацією області філармонія припини-

ла свою діяльність. Відновила діяльність у квітні 1944 р. 

Займається організацією концертної діяльності професійних виконавців і колективів.  

 

Постанови Миколаївського облвиконкому. Репертуарний план. Програми 

творчих колективів. Акт про збитки, заподіяні нацистськими окупантами. 
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Протоколи засідань художньої ради, творчі та фінансові звіти. Концертні афі-
ші. Відгуки та рецензії щодо концертів. Листування з Міністерством культури 

УРСР про підвищення професійного рівня камерних музичних ансамблів. До-

кументи профкому. 

 

Миколаївський обласний Будинок народної творчості 
Николаевский областной Дом народного творчества 

Ф. Р-2849, 701 од. зб., 1944–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

На підставі Постанови РНК УРСР від 16 листопада 1938 р. Миколаївська обласна 
база самодіяльного мистецтва була реорганізована в Миколаївський обласний Буди-

нок народної творчості. В 1941–1944 рр. припинив діяльність у зв’язку з нацист-
ською окупацією області. Відновив роботу в серпні 1944 р. В 1944–1945 рр. перебу-

вав у віданні Миколаївського обласного відділу мистецтва, потім обласного відділу 

культурно-освітніх установ, а з 1953 р. – обласного управління культури.  

Здійснював організаційне і художньо-методичне керівництво самодіяльними колек-

тивами, ансамблями, студіями, народними філармоніями та театрами області. 
 

Положення про обласний Будинок народної творчості (1946). Протоколи 

засідань журі по проведенню обласних, міських і районних оглядів художньої 
самодіяльності, конкурсних комісій, журі обласних виставок самодіяльного 

мистецтва, виробничих нарад співробітників Будинку народної творчості. Зві-
ти та доповідні записки про роботу Будинку народної творчості, районних та 
сільських будинків культури, проведення обласних фестивалів, районних і 
міських оглядів художньої самодіяльності, обласних курсів-семінарів, худож-

ніх керівників самодіяльних колективів. Методичні листи Центрального бу-

динку народної творчості ім. Н. К. Крупської, обласного Будинку народної 
творчості. Твори самодіяльних письменників і композиторів та рецензії на 
них. Відгуки про виступи колективів художньої самодіяльності, роботу агіт-
культбригад. Каталоги виставок образотворчого мистецтва та книги відгуків 

на них. Листування про роботу методистів районних будинків культури; про-

ведення республіканських олімпіад і конкурсів; обласних, міських і районних 

оглядів художньої самодіяльності; створення міського відділення хорового 

товариства (1959–1960); святкування ювілею оркестру народних інструментів 

(1950). 

 

Український пересувний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

Украинский передвижной драматический театр им. Т. Г. Шевченко 

Ф. Р-2763, 88 од. зб., 1944–1959 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений у травні 1944 р. Перебував у віданні Миколаївського обласного відділу у 

справах мистецтва, а з червня 1953 р. – Миколаївського обласного відділу культури. 

Припинив діяльність згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1959 р. 

Здійснював театрально-мистецькі постановки, займався пропагандою театрального 

мистецтва серед населення. 
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Положення про драмтеатр (1944). Накази по театру. Річні звіти про роботу 

та фінансові звіти. Листування про репертуар. Творчі зустрічі з глядачем у 

клубах, будинках культури, на підприємствах, у колгоспах і радгоспах облас-
ті. Письмові відгуки різних установ і глядачів на вистави театру. 

 

Миколаївське обласне лекційне бюро 

Николаевской областное лекционное бюро 

Ф. Р-3425, 73 од. зб., 1945–1957 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Організоване в серпні 1944 р.  

Займалося лекційно-пропагандистською роботою серед населення із загально-

політичних питань, а також науки, техніки, літератури та мистецтва. 
У березні 1957 р. припинило свою діяльність згідно з наказом управління культури 

Миколаївського облвиконкому від 4 квітня 1957 р., функції передано Миколаївсько-

му обласному товариству по розповсюдженню політичних та наукових знань. 

 

Накази Українського республіканського комітету культосвітустанов. Нака-
зи облвідділу культпросвітроботи. Протоколи нарад. Плани та звіти про робо-

ту бюро. Матеріали про роботу секцій бюро. Кошторис. Штатний розпис. 
 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 

Николаевская областная библиотека для детей им. В. А. Лягина 

Ф. Р-3888, 389 од. зб., 1944–1994 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновила свою діяльність у квітні 1944 р. В 1944–1946 рр. знаходилась у віданні 
Миколаївського обласного відділу народної освіти, в 1947–1953 рр. – у віданні Ми-

колаївського обласного відділу культосвітніх установ, з 1954 р. – у віданні Микола-
ївського обласного відділу культури. 

Збирає і зберігає літературу для дітей, надає методичну та практичну допомогу ди-

тячим і шкільним бібліотекам області. 
 

Накази обласного управління культури, накази по бібліотеці. Протоколи 

засідань методичної ради, зборів. Плани та звіти про роботу бібліотеки. Звіти 

районних бібліотек. Методичні та бібліографічні матеріали, що були видані 
бібліотекою. Штатний розпис. Листування з управлінням культури про бібліо-

течну роботу серед дітей. 

 

Миколаївська обласна контора по прокату кінофільмів 

Николаевская областная контора по прокату кинофильмов 

Ф. Р-4369, 271 од. зб., 1944–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновила свою діяльність у 1944 р. У 1959 р. контора ліквідована в результаті злит-
тя з обласним відділом кінофікації згідно з Розпорядженням Міністерства культури 

УРСР від 5 січня 1959 р. Відновила свою діяльність у 1963 р. згідно з наказом Держ-

комітету кінематографістів від 6 листопада 1963 р. Здійснювала керівництво робо-

тою державних кіноустановок і контроль за роботою кіноустановок інших відомств. 
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Займалася пропагандою і рекламуванням, а також створенням умов для зберігання і 
обліку кінофільмів. 

 

Накази по Головному управлінню кінофікації і кінопрокату про розвиток 

кінематографії. Накази по конторі з адміністративно-господарських питань та 
з особового складу. Плани та звіти з праці. Звіти з фінансово-господарської 
діяльності. Положення про контору (1946). Штатний розпис. 

 

Миколаївський обласний будинок санітарної освіти 

Николаевский областной дом санитарного просвещения 

Ф. Р-1415, 159 од. зб., 1936–1940, 1944–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновив свою діяльність у квітні 1944 р. Дату утворення встановити неможливо. 

Знаходився у веденні відділу охорони здоров’я Миколаївського облвиконкому. 

Займався пропагандою санітарно-просвітньої роботи, розповсюдженням медичних і 
гігієнічних знань серед населення. 

 

Накази Міністерства охорони здоров’я; накази Миколаївського відділу 

охорони здоров’я, накази головного лікаря з адміністративно-господарських 

питань; протоколи засідань методичної ради; план роботи; звіт про роботу бу-

динку санітарної освіти; звіти районних методичних установ про санітарно-

освітню роботу; доповідь Одеського облвідділу охорони здоров’я “ХХ років 

Радянської охорони здоров’я”, брошури про проведення боротьби з дифтерією 

у 1933–1940 рр.; інструкції; план і програма організації санітарно-культурної 
роботи на селі; типові положення про будинки санітарної освіти; штатний ро-

зпис; протоколи засідань лекторської групи; листування з Міністерством охо-

рони здоров’я про проведення санітарно-освітньої роботи. 

 

Миколаївська художньо-скульптурна майстерня 

Николаевская художественно-скульптурная мастерская 

Ф. Р-1967, 75 од. зб., 1944–1951 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

1 червня 1944 р. організована як навчальний художньо-виробничий комбінат при 

Миколаївському обласному відділі культосвітустанов, існувала до 30 червня 1945 р. 

З 1 липня 1945 р. реорганізована в Миколаївську художньо-виробничу майстерню 

Українського відділення Художнього фонду СРСР, існувала до 30 червня 1946 р. З 

1 липня 1946 р. реорганізована в Миколаївський художній комбінат при Миколаїв-

ському обласному відділі у справах мистецтв. З 1 квітня 1947 р. перейменований у 

Миколаївську художньо-скульптурну майстерню з підпорядкуванням Миколаївсь-

кому обласному відділу комунального господарства. З 1 квітня 1950 р. перейшла у 

ведення Миколаївського обласного відділу культосвітустанов. Згідно з рішенням 

Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 26 січня 1951 р. за № 146 і на-
казом по Миколаївському облвідділу культпросвітустанов від 12 травня 1951 р. за 
№ 74 Миколаївська художньо-скульптурна майстерня ліквідована 25 травня 1951 р. 

 

Накази, інструкції і розпорядження Українського комітету і обласного від-

ділу у справах мистецтв по організаційних і фінансових питаннях; протоколи 

виробничих нарад; протоколи засідань художньої ради про боротьбу худож-
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ників; накази з особового складу; особові рахунки; штатний розпис; кошто-

рис; річні звіти; фінансові плани; акти ревізій; контрольні журнали; відомості 
на видачу заробітної плати; списки творчих робіт майстерні. 

 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей 

Николаевский областной краеведческий музей 

Ф. Р-3159, 352 од. зб., 1945–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновив свою діяльність у 1945 р. як історичний музей. Згідно з рішенням Микола-
ївського облвиконкому від 31 березня 1950 р. шляхом злиття природознавчого та 

історичного музеїв став іменуватися краєзнавчий музей. 

Знайомить населення з історією та природою Миколаївщини, займається науково-

дослідною роботою з вивчення пам’яток старовини, культури, готує до публікації 
історичні матеріали. 

 

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань нау-

ково-методичної ради. Плани роботи музею, наукового комплектування фон-

дів. Звіти про роботу. Штатний розпис. Документи профкому. 

 

Миколаївське обласне кооперативне товариство художників  

Николаевское областное общество художников 

Ф. Р-2902, 123 од. зб., 1951–1963 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворено 12 лютого 1951 р. згідно з Постановою № 357 Ради Міністрів УРСР “Про 

організацію кооперативних товариств художників”.  

Припинило діяльність у зв’язку з організацією Миколаївського обласного відділення 

художнього фонду УРСР згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 
1963 р. 

Займалось популяризацією творів образотворчого мистецтва, проводило заходи по 

організації виставок робіт членів товариства. 
 

Постанови правління Української спілки кооперативних товариств худож-

ників. Статут товариства художників (1954). Протоколи засідань правління 

товариства. Протоколи загальних зборів. Накази по товариству. Виробничо-

фінансові звіти, фінансові звіти. Каталоги обласних художніх виставок, прис-
вячених 35-річчю і 41-річниці Великої Жовтневої революції (1952, 1958). Ма-
теріали про проведення виставок. Книги відгуків відвідувачів виставок. Штат-
ний розпис. Листування з Управлінською спілкою кооперативних товариств 

художників про виконання виробничих планів, про організацію виставок. 

 

Миколаївський український театр драми і музичної комедії 
Николаевский украинский театр драмы и музыкальной комедии 

Ф. Р-3155, 385 од. зб., 1959–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Миколаївський український музично-драматичний театр заснований у серпні 1959 р. 

на базі театру юного глядача та пересувного українського театру ім. Т. Г. Шевченка 
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згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1959 р. На підставі наказу 

Міністерства культури УРСР від 31.12.80 № 1211 перейменований у Миколаївський 

український театр драми і музичної комедії.  
Здійснює театральні постановки у місті та області, виїздить з гастролями по Україні. 
 

Накази по театру. Протоколи засідань художньої ради. Плани, звіти, довід-

ки про роботу театру. Відгуки глядачів про вистави. Листування про обслуго-

вування населення, про гастролі театру по братніх радянських республіках. 

Документи про підготовку до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної ре-
волюції (1967). Листування про репертуар театру, про організацію творчих 

концертів і зустрічей. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївський художньо-виробничий комбінат 

Николаевский художественно-производственный комбинат 

Ф. Р-5354, 242 од. зб., 1964–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1963 р. на базі Микола-
ївського обласного кооперативного товариства художників було створене Миколаїв-

ське обласне відділення Художнього фонду УРСР. Згідно з наказом Художнього 

фонду УРСР від 20 квітня 1965 р. Миколаївське обласне відділення Художнього 

фонду УРСР було перейменовано в Миколаївські художньо-виробничі майстерні 
Художнього фонду УРСР. Згідно з наказом Художнього фонду СРСР від 13 серпня 

1979 р. художньо-виробничі майстерні перейменовані в Миколаївський художньо-

виробничий комбінат. 
 

Накази по Художньому фонду УРСР. Накази по комбінату. Протоколи за-
сідань художньої ради. Виробничо-фінансові плани, фінансові звіти. Штатний 

розпис. Листування з Художнім фондом УРСР про виконання виробничого 

плану, про підвищення якості художньої продукції.  
 

Миколаївський обласний міжспілковий будинок самодіяльної творчості 
Николаевский областной межсоюзный дом самодеятельного творчества 

Ф. Р-5554, 275 од. зб., 1969–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворений у березні 1969 р. на базі методичної ради по культурно-масовій роботі 
обласної ради профспілки згідно з постановою Президії Миколаївської обласної 
ради профспілок від 11 лютого 1969 р.  

Згідно з постановою Президії Миколаївської обласної ради профспілок від 25 жовт-
ня 1991 р. міжспілковий будинок самодіяльної творчості ліквідований. 

Здійснював творче і методичне керівництво художньою самодіяльністю та іншими 

формами народної творчості. 
 

Постанови Президії Миколаївської обласної ради профспілок. Протоколи 

засідань художньої ради. Протоколи засідань журі обласних оглядів-конкурсів 

художньої самодіяльності. Плани і звіти про роботу. Фінансові звіти. Мето-
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дичні рекомендації; сценарії, розроблені будинком самодіяльної творчості. 
Штатний розпис. Довідки та інформації про розвиток самодіяльної творчості. 
Документи профкому. 

 

Миколаївський державний театр ляльок 

Николаевский государственный театр кукол 

Ф. Р-5657, 244 од. зб., 1971–1997 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений у 1971 р. згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 24 грудня 

1970 р. Підпорядковується управлінню культури облвиконкому. 

Займається здійсненням театральних постановок, культурно-виховною роботою се-
ред дітей. 

 

Постанови, накази Міністерства культури. Протоколи засідань художньої 
наради, виробничо-технічних нарад. Виробничо-фінансовий план. План по 

праці. Звіт про театральну та фінансово-господарську діяльність. Театральні 
афіші вистав, листи-відгуки. Листування з обласним управлінням культури 

про організацію гастролей. Документи профкому. 

 

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва 

Николаевская областная библиотека для юношества 

Ф. Р-5824, 45 од. зб., 1977–1986 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Відкрита в 1977 р. згідно з наказом Миколаївського обласного управління культури 

від 14 грудня 1977 р. Здійснює освітню, виховну роботу з юнацтвом, методичну ро-

боту з книгою для юнацтва. 
 

Річні плани і звіти про роботу бібліотеки. Штатний розпис. Документи 

профкому. Інформації про роботу бібліотеки. Методичні рекомендації. 
 

Будинок техніки при комбінаті заводу ім. І. І. Носенка і 61 Комунара 

Дом техники при комбинате завода им. И. И. Носенко и 61 Коммунара 

Ф. Р-1356, 4 од. зб., 1926, 1934–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1926–1935 рр. 

Займався розповсюдженням нової техніки. 

 

Листування про технічні новини, газети, статті із газет з питань новинок 

техніки; радіолекції, документи з особового склад Будинку техніки. 

 

Будинок єврейської культури 

Дом еврейской культуры 

Ф. Р-1185, 15 од. зб., 1929–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1929–1936 рр. 



648 

Державний архів Миколаївської області 

Займався проведенням культмасової роботи серед єврейського населення. 

 

Постанови і листування Одеської облпрофспілки і Миколаївської міськп-

рофспілки про культпобутове будівництво, про роботу Будинку єврейської 
культури, про проведення культмасової роботи, протоколи загальних зборів 

членів будинку культури, кошторис, плани, акти, звіти і відомості на видачу 

заробітної плати, штатний розпис; договори господарські; трудові книжки. 

 

Музей політехнізації Миколаївського міського відділу народної освіти 

Музей политехнизации Николаевского городского отдела  

народного образования 

Ф. Р-1172, 8 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Діяльність установи простежуються за документами протягом 1933–1935 рр. 

Документи надійшли на зберігання у 1944 р.  

 

Відомості про виплату заробітної плати співробітникам музею. Кошториси 

видатків, порівняльні відомості за кредитами, реєстраційна картка по штатах. 

 

Миколаївський будинок колективіста 

Николаевский дом коллективиста 

Ф. Р-1419, 2 од. зб., 1936–1937 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1936–1937 рр. 

Займався організацією культурно-освітньої роботи. 

 

Довідки про роботу співробітників, протоколи засідань активу робітників 

Будинку колективіста і загальних зборів співробітників. 

 

Будинки культури 

Дома культуры 

6 фондів, 344 од. зб., 1944–1976 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Баштанський ,  ф. Р-4132, 71 од. зб., 1948–1976 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-3399, 52 од. зб., 1948–1964 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5542, 15 од. зб., 1946–1969 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-3830, 30 од. зб., 1948–1966 рр. 

Первомайський  міський ,  ф. Р-4064, 138 од. зб., 1944–1974 рр. 

Первомайський  районний ,  ф. Р-4347, 38 од. зб., 1952–1969 рр. 

 

Діяльність установ простежується протягом 1944–1976 рр. Підпорядковувались мі-
ському відділу культури. Займалися організацією культурно-освітньої роботи. 

 

Протоколи засідань художньої ради, статистичні звіти. Плани, звіти про 

роботу. Кошторис. Штатний розпис. Матеріали по проведенню районних та 
сільських оглядів художньої самодіяльності. 



649 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Новобузьке міжрайонне відділення по прокату кінофільмів 

Новобугское межрайонное отделение по прокату кинофильмов 

Ф. Р-4161, 79 од. зб., 1960–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1960 р. згідно з наказом Міністра культури УРСР від 28 листопада 
1959 р. 

Здійснювало пропаганду кінофільмів, забезпечувала зберігання фільмового фонду. 

 

Накази по відділенню з основної діяльності та з особового складу. Плани 

роботи, плани з праці, плани прокатних надходжень. Звіти з фінансово-

господарської діяльності. Штатний розпис. Документи профкому. 

 

Первомайське міжрайонне відділення по прокату кінофільмів 

Первомайское межрайонное отделение по прокату кинофильмов 

Ф. Р-5465, 98 од. зб., 1954–1973 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворене у 1954 р. згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 12 березня 

1954 р. Підпорядковувалося Миколаївській обласній конторі по прокату кінофільмів. 

Надавало інформацію і здійснювала пропаганду кінофільмів, забезпечувало збері-
гання фільмового фонду. 

 

Плани прокатних надходжень. Плани з праці. Статистичні звіти. Фінансові 
звіти. Звіти по кадрах. Штатний розпис. 

 

Снігурівський селянський будинок 

Снигиревский крестьянский дом 

Ф. Р-1908, 1 од. зб., 1924 р. Описи. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1924 р. 

Займався проведенням політико-масової і культурно-освітньої роботи на селі. 
 

Місячні звітні доповіді, кошторис і анкети. 
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АРХІВНІ  УСТАНОВИ  

Миколаївська губернська архівна комісія  

по вилученню і утилізації архівних матеріалів 

Николаевская губернская архивная комиссия  

по изъятию и утилизации архивных материалов 

Ф. Р-97, 10 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворена 17 червня 1920 р. згідно з розпорядженням Миколаївського губвиконкому. 

З травня 1921 р. губернська архівна секція при політико-освітньому відділі губнаро-

світи. 

Займалася вилученням і утилізацією архівних матеріалів із фондів. 

 

Постанови РНК УСРР і Всеукраїнського ревкому про утилізацію архівних 

матеріалів, звіти про роботу. Документи з особового складу. 

 

Миколаївське окружне архівне управління 

Николаевское окружное архивное управление 

Ф. Р-88, 137 од. зб., 1925–1938 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворено 10 вересня 1925 р. відповідно до постанови окрвиконкому. Підпорядкову-

валось окрвиконкому та Центральному архівному управлінню УСРР. У 1930 р. з 
ліквідацією округу окружне архівне управління реорганізоване у місцеве архівне 
управління з обслуговуванням всієї території колишнього Миколаївського округу, 

за винятком Вознесенського району. 

Займалось відбором на зберігання і утилізацією документів дореволюційних відом-

ств і ліквідованих радянських установ. 

 

Постанови та інструкції Всеукраїнського Центрального виконкому і Рад-

наркому УСРР, Наркомосу УСРР з питань архівної справи. Списки фондів. 

Бюлетені Укрцентрархіву (закони, постанови і розпорядження з архівної спра-
ви). Короткий історичний нарис “Архіви на Миколаївщині з 1917 по 1927 ро-

ки”. Накази по управлінню, протоколи засідань відбірних комісій установ, 

ЕПК, загальних зборів. Відомості нарахування заробітної плати. Доповідь про 

роботу управління. Особові справи архівних працівників. Листування про 

стан архівів, про організацію роботи по виявленню архівних матеріалів, про 

порядок прийому і здачі справ секретного і мобілізаційного діловодства та ін. 

 

Первомайське окружне архівне управління 

Первомайское окружное архивное управление 

Ф. Р-2271, 7 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1927–1930 рр. Підпо-

рядковувалось окрвиконкому та Центральному архівному управлінню УСРР. У 1930 р. 

з ліквідацією округу окружне архівне управління реорганізоване у місцеве архівне 
управління з обслуговуванням всієї території колишнього Первомайського округу.  
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Займалось відбором на зберігання і утилізацією документів дореволюційних відом-

ств і ліквідованих радянських установ. 

Перше надходження документів – 1957 р. 

 

Інструкції і обіжники ЦВК СРСР і Первомайського окрадмінвідділу і лис-
тування з установами округу про ведення секретного діловодства, звіти про 

роботу секретного відділу, акти обстеження стану партархівів, установ і підп-

риємств міста і округу. 

 

Миколаївський державний історичний архів 

Николаевский государственный исторический архив 

Ф. Р-87, 188 од. зб., 1931–1938 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений 28 лютого 1932 р. на базі місцевого архівного управління, був у віданні 
Одеського обласного архівного управління. Підпорядковувався Центральному архі-
вному управлінню УСРР. Займався концентрацією і упорядкуванням архівних доку-

ментів, їх використанням, адміністративно-організаційною роботою з установами. 

 

Директиви, інструкції Центрального архівного управління УСРР. Протоко-

ли засідань ЕПК. Плани і звіти. Стислий огляд фондів. Списки співробітників. 

Листування про виявлення і використання матеріалів господарсько-практич-

ного значення, з господарських питань та ін. Історична довідка про встанов-

лення Радянської влади на Миколаївщині (1935–1936 рр.). Список членів Ми-

колаївського підпільного комітету в період денікінщини (1935). Відомості про 

боротьбу з контрреволюцією на Миколаївщині в період громадянської війни. 

Автобіографія червоногвардійця Стукана О. М. (1936). 

 

Державний архів Миколаївської області 
Государственный архив Николаевской области 

Ф. Р-982, 2395 од. зб., 1937–1942, 1944–2004 рр. Описи. Рос., укр. мови.  

Після утворення Миколаївської області у квітні 1938 р. був утворений Миколаївсь-

кий обласний історичний архів на базі Миколаївського державного історичного ар-

хіву. Підпорядковувався утвореному Миколаївському обласному архівному управ-

лінню, яке в січні 1939 р. передане в систему НКВС. У квітні 1941 р. Миколаївський 

обласний історичний архів перейменований на державний архів Миколаївської об-

ласті, у 1958 р. – на Миколаївський обласний державний архів (МОДА), який у 

1960 р. передано із системи МВС у підпорядкування архівного відділу Миколаївсь-

кого облвиконкому. У 1980 р. Миколаївський обласний державний архів переймено-

ваний на Державний архів Миколаївської області. З ліквідацією у 1989 р. архівного 

відділу облвиконкому функції управління архівною справою на території області 
передані держархіву.  

Здійснює управління архівною справою і діловодством на території області, конт-
роль за діяльністю архівних установ і служб діловодства, організовує формування і 
зберігання документів Національного архівного фонду, забезпечує державний облік 

документів та надання архівної інформації користувачам, є науково-методичним 

центром з архівної справи. 
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Накази, розпорядження Центрального архівного управління; накази на-
чальника Управління внутрішніх справ Миколаївської області з особового 

складу (1960); накази по архіву з основної діяльності і з особового складу. По-

ложення про архів. Протоколи засідань колегій, ЕПК, науково-методичної ра-
ди. Документи про підготовку 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної ре-
волюції і 50-річчя архівної справи в СРСР (1966). Паспорт архіву. Плани і зві-
ти про розвиток архівної справи. Штатний розпис. Особові справи дослідни-

ків. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

Архівний відділ управління виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Архивный отдел управления исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-1002, 2083 од. зб., 1932–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворений 15 лютого 1938 р. як Миколаївське обласне архівне управління згідно з 
постановою оргкомітету ЦВК УРСР по Миколаївській області. В його віданні знахо-

дилися: Миколаївський обласний архів, Херсонський державний історичний архів, 

Кіровоградський державний історичний архів, Миколаївський міський держархів і 
23 районних архіви. У 1939 р. управління було перейменовано в архівний відділ 

управління НКВС по Миколаївській області. З серпня 1941 р. припинив діяльність у 

зв’язку з нацистською окупацією. Відновив діяльність у грудні 1943 р. після звіль-

нення Миколаївщини від нацистської окупації. З 1944 по 1946 роки – іменувався як 

відділ держархівів УНКВС по Миколаївській області, з 1946 по 1953 роки – архів-

ний відділ УМВС, з 1953 по 1959 роки – обласний архівний відділ УВС по Микола-
ївській області. Перебував у віданні Миколаївського обласного управління внутріш-

ніх справ. Згідно з рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів тру-

дящих від 1 липня 1960 р. № 557 архівний відділ перейшов у відання облвиконкому 

і став іменуватися архівний відділ виконкому Миколаївської обласної Ради депута-
тів трудящих, з 1977 р. – народних депутатів. Згідно з рішенням 7 сесії Миколаїв-

ської обласної Ради народних депутатів 20 скликання “Про схему управління народ-

ним господарством області” від 13 жовтня 1988 р. архівний відділ ліквідований, фу-

нкції його передані Державному архіву Миколаївської області. 
Керував роботою архівних органів області, здійснював контроль за обласним, місь-

ким і районними архівами, а також відомчими архівами області. 
 

Накази Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, рішен-

ня, розпорядження облвиконкому про розвиток архівної справи. Документи 

про роботу колегії архівного відділу. Протоколи засідань виробничих методи-

чних рад, експертно-перевірної комісії. Положення про архівний відділ. Пла-
ни роботи. Звіти про виконання виробничо-фінансового плану архівними 

установами та госпрозрахунковими групами області. Статистичні звіти по ка-
драх. Документи конференцій, обласних семінарів. Документи про роботу 

Державного архіву Миколаївської області і державних районних архівів. Шта-
тний розпис і кошторис. Листування з Головним архівним управлінням з орга-
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нізаційних і методичних питань. Акти перевірок роботи архівного відділу і 
облдержархіву комісією Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. 

Оглядовий лист завідуючого відділом про підсумки роботи районних архів-

них відділів і завдання до 50-річчя Ленінського декрету щодо архівної справи 

(1968). Документи з особового складу. Документи профкому. 

 

Партійний архів Миколаївського обласного комітету  

Комуністичної партії України 

Партийный архив Николаевского областного комитета  

Коммунистической партии Украины 

Ф. П-9, 555 од. зб., 1917–1920, 1940–1941, 1944–1989 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений у 1937 р. У серпні 1941 р. припинив діяльність у зв’язку з тимчасовою 

нацистською окупацією області. Відновив діяльність після окупації. Займався орга-
нізацією, зберіганням, вивченням, науковим опрацюванням документів партійних 

органів і організацій, документів з історії партії, революції і Другої світової війни на 
Миколаївщині. 
У вересні 1991 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради України “Про припинен-

ня діяльності Комуністичної партії України” партійний архів увійшов до складу 

Державного архіву Миколаївської області. 
 

Інструкції і методичні листи Центрального Партархіву ЦК ВКП(б), прото-

коли нарад. Накази з основної діяльності. Перший номер газети “Правда” від 

22.04.1912 р. Партквиток № 385 члена партії з 1920 р. Назаренка М. С. Список 

меморіальних дошок і їх описування. Матеріали про окупаційний режим авст-
ро-німецьких військ, про повстання робітників м. Миколаєва. Заклик Микола-
ївської підпільної організації більшовиків до повстання проти окупантів. Те-
леграми про звільнення м. Миколаєва від окупантів. Документи про політичні 
та господарські справи в містах і селах Миколаївщини, про стан гарнізонів, 

про боротьбу проти банд. Списки осіб, нагороджених орденом Леніна та удо-

стоєних звань Героя Радянського Союзу і Героя Соціалістичної Праці. Допо-

відь про події на заводах “Наваль” і “Тремсуд” (1921). Копії листівок, виданих 

Миколаївським комітетом РСДРП. Короткі свідчення про учасників револю-

ційного руху на Миколаївщині. Матеріали до 325-річчя возз’єднання України 

з Росією, про святкування 60-річчя революції. Довідки працівників партархіву 

про проведення інструктажу в райкомах, у первинних організаціях КП(б)У і 
ЛКСМУ. Довідки і інформації про підпільну діяльність у роки Другої світової 
війни. Листування з держархівами, з комуністами – учасниками Великої Віт-
чизняної війни. Рецензії на збірники документів і статей в газетах і журналах. 
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ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я  

ОРГАНИ  УПРАВЛ ІННЯ  ОХОРОНОЮ  З ДО РОВ ’Я  

Миколаївський губернський відділ охорони здоров’я 

Николаевский губернский отдел охраны здоровья 

Ф. Р-76, 275 од. зб., 1920–1923 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований у січні 1920 р. на підставі постанови Миколаївського губревкому від 

31 січня 1920 р. як самостійний відділ губревкому, з травня 1920 р. – губвиконкому. 

Одночасно був підпорядкований Народному комісаріату охорони здоров’я УСРР. 

Провадив роботу по створенню на території губернії мережі лікувальних та санітар-

них установ, керував їх діяльністю, здійснював санітарний нагляд на промислових і 
комунальних підприємствах, проводив санітарно-профілактичну роботу серед насе-
лення. Керував роботою повітових відділів охорони здоров’я. Припинив діяльність в 

листопаді 1922 р. з ліквідацією губернії. 
Перше надходження документів – 1926 р., останнє – 1964 р.  

 

Постанови і розпорядження Народного комісаріату охорони здоров’я 

УСРР, Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з епідемічними захво-

рюваннями, губернського відділу охорони здоров’я. Накази по губернському 

відділу охорони здоров’я. Протоколи засідань колегії губвідділу охорони здо-

ров’я, губернської, повітових і сільських санітарних комісій, лікувально-

контрольної та розцінкової комісії при губернському відділі охорони здоро-

в’я, губернського з’їзду медичних працівників. Документи губернських і пові-
тових нарад медичних працівників. Плани роботи губернського відділу та йо-

го підвідділів. Звіти, доповіді та доповідні записки про роботу губернського 

відділу, його підвідділів і секцій, повітових відділів охорони здоров’я, губерн-

ської та повітових санітарних комісій, санітарної секції Миколаївської міськ-

ради. Листування про організацію повітових відділів охорони здоров’я та са-
нітарних нарад, дитячих ясел та притулків, організацію медичного обслугову-

вання та харчування дітей в них, відкриття лікувальних і санітарних установ, 

постачання їх медикаментами, про надання допомоги хворим і пораненим че-
рвоноармійцям, голодуючим, проведення оздоровчої кампанії, охорону мате-
ринства, націоналізацію аптек, боротьбу з епідемічними захворюваннями, під-

готовку кадрів і оплату праці медичних працівників, проведення санітарно-

освітньої роботи серед населення, здійснення санітарного нагляду на промис-
лових підприємствах. Акти обстеження лікарень і аптек. 

 

Миколаївський губернський військово-санітарний підвідділ 

Николаевский губернский военно-санитарный подотдел 

Ф. Р-1789, 214 од. зб., 1920–1922 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований у лютому 1920 р. Відав санітарною діяльністю військових частин, 

установ та закладів, підвідомчих Миколаївському губернському військовому коміса-
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ріату. Підпорядковувався військово-санітарному управлінню Київського військово-

го округу та Миколаївському губернському відділу охорони здоров’я. Припинив 

діяльність у листопаді 1922 р. з ліквідацією губернії. 
Перше надходження документів – 1948 р., останнє – 1957 р.  

 

Протоколи нарад при санітарно-епідемічному відділі, об’єднаних засідань 

п’ятірок частин гарнізону з представниками губвиконкому. Звіти і доповіді 
про роботу підвідділу та підлеглих йому установ. Періодичні зведення, рапор-

ти гарнізонних лікарів і листування про методи боротьби з епідемічними та 
інфекційними захворюваннями, про амбулаторне та госпітальне лікування, 

проведення санітарно-освітньої роботи серед військовослужбовців та населен-

ня, організацію суботників і тижнів чистоти, про організацію і діяльність сані-
тарно-виховних судів та ротних комісій по боротьбі за чистоту, санітарних 

трійок і осередків. 

 

Повітові відділи охорони здоров’я 

Уездные отделы охраны здоровья 

2 фонди, 214 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Вознесенський ,  ф. Р-68, 27 од. зб., 1920–1923 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-77, 187 од. зб., 1920–1923 рр. 

 

Утворені в лютому 1920 р. Були самостійними відділами повітових ревкомів, потім 

виконкомів. Виконували в масштабі повітів функції, аналогічні функціям губерн-

ського відділу охорони здоров’я. Припинили діяльність у березні 1923 р. з ліквідаці-
єю повітів. 

Перше надходження документів – 1935 р., останнє – 1967 р.  

  

Накази, обіжники та інструкції Миколаївського і Одеського губернських, 

повітових відділів охорони здоров’я. Протоколи Миколаївського повітового 

з’їзду медичних працівників (1921), Вознесенського повітового з’їзду фармаце-
втів (1921). Звіти про діяльність Миколаївського повітового відділу охорони 

здоров’я, Миколаївської повітової надзвичайної санітарної комісії, підвідділів 

судової медицини. Доповіді про обстеження санітарного стану сіл і хуторів, про 

розширення мережі медичних установ у Миколаївському повіті. Листування 

про організацію та відкриття амбулаторій, лікарень, медпунктів, про боротьбу 

з епідеміями, організацію експертних комісій по огляду хворих, направлення 

їх у будинки відпочинку, про збитки, заподіяні інтервентами медичним уста-
новам, націоналізацію аптек, проведення санітарної пропаганди на селі. 

 

Миколаївська окружна інспектура охорони здоров’я 

Николаевская окружная инспектура охраны здоровья 

Ф. Р-75, 566 од. зб., 1922–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворений 1923 р. з організацією Миколаївського округу як окружний відділ охоро-

ни здоров’я окрвиконкому. У грудні 1924 р. реорганізований у Миколаївську окруж-
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ну інспектуру охорони здоров’я. Перебувала у віданні Народного комісаріату охоро-

ни здоров’я УСРР. Керувала роботою та здійснювала контроль за діяльністю район-

них інспектур охорони здоров’я, лікувальних і оздоровчих установ округу, за сані-
тарним станом комунальних і промислових підприємств, відала підбором кадрів 

медичних працівників. Припинила діяльність у жовтні 1930 р. з ліквідацією округу. 

Перше надходження документів – 1939 р., останнє – 1981 р. У 1990 р. розсекречено 

2 справи. 

 

Постанови, обіжники та розпорядження Народного комісаріату охорони 

здоров’я УСРР, окружного відділу та інспектури охорони здоров’я. Накази по 

окружній інспектурі охорони здоров’я. Протоколи засідань колегій Одеського 

губернського відділу охорони здоров’я, окружного відділу та інспектури охо-

рони здоров’я, засідань лікувально-контрольної комісії та комісії по оздоров-

ленню праці і побуту при окружному відділі охорони здоров’я, санітарно-

технічної ради, окружного комітету Червоного Хреста. Документи V Всеукра-
їнського, III і IV окружних з’їздів працівників охорони здоров’я. План розвит-
ку мережі лікувально-профілактичних установ округу на 1928–1933 рр. Звіти 

про роботу окружної інспектури та її секцій, медичних установ, окружного 

комітету Червоного Хреста. Доповідні записки про роботу медичних установ 

на селі, про стан і перспективи розвитку охорони здоров’я, стан аптечної 
справи, про роботу медичних установ округу. Листування про організацію 

санітарно-освітньої роботи серед населення, його медичне обслуговування, 

проведення оздоровчих кампаній та залучення громадськості до участі в них, 

про розширення мережі санітарно-медичних установ, комплектування їх кад-

рами і постачання медикаментами, про підвищення кваліфікації медичних 

працівників, про боротьбу з епідемічними захворюваннями, проведення три-

денників по боротьбі з туберкульозом, про обладнання та роботу сільських 

дитячих ясел. 

 

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Отдел охраны здоровья исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2795, 2170 од. зб., 1940, 1944–1981 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Припиняв діяльність під 

час нацистської окупації області (1941–1944 рр.). Відновив роботу в грудні 1943 р. 

на частині визволеної території області. Є самостійним відділом облвиконкому, під-

відомчий Міністерству охорони здоров’я УРСР. Керує роботою медико-санітарних 

установ області. 
Перше надходження документів – 1964 р., останнє – 1991 р. У 1991 р. розсекречено 

35 справ. 

 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР. Протоколи обласних і ра-
йонних конференцій медпрацівників. Стенограма наради медпрацівників Пра-
вобережної України (1948). План розвитку охорони здоров’я в Миколаївській 
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області на 1951–1955 рр. Плани роботи обласного відділу охорони здоров’я та 
медико-санітарного обслуговування трудящих області. Річні та періодичні 
звіти про діяльність обласного відділу і лікувальних установ області. Річні 
статистичні звіти, доповідні записки та довідки про стан лікувальних установ 

області. Річні кон’юнктурні огляди боротьби з малярією та іншими захворю-

ваннями. Висновки на проекти, титульні списки і кошториси на відбудову та 
будівництво лікувальних установ. Листування про розширення медичної ме-
режі, вивчення санітарних наслідків нацистської окупації, роботу лікувальних 

установ області. Характеристики на медпрацівників, представлених до урядо-

вих нагород, нагородні листи. 

 

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів районних  

Рад депутатів трудящих 

Отделы охраны здоровья исполнительных комитетов районных  

Советов депутатов трудящихся 

22 фонди, 792 од. зб., 1944–1963 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Баштанський ,  ф. Р-3815, 73 од. зб., 1944–1958 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-3469, 66 од. зб., 1944–1957 рр. 

Братський ,  ф. Р-5267, 39 од. зб., 1945–1957 рр. 

Варварівський ,  ф. Р-3008, 50 од. зб., 1944–1957 рр. 

Великовраді ївський ,  ф. Р-4564, 14 од. зб., 1946–1953 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-3982, 23 од. зб., 1944–1956 рр. 

Вознесенський ,  ф. Р-4055, 19 од. зб., 1948-1057 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-4405, 30 од. зб., 1944–1957 рр. 

Єланецький ,  ф. Р-4611, 62 од. зб., 1945–1957 рр. 

Заводський ,  ф. Р-5809, 15 од. зб., 1951–1955 рр. 

Казанківський ,  ф. Р-4547, 108 од. зб., 1944–1957 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-4753, 47 од. зб., 1944–1957 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4870, 8 од. зб., 1945–1957 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-5740, 5 од. зб., 1944–1957 рр. 

Новоодеський ,  ф. Р-4480, 23 од. зб., 1944–1957 рр. 

Жовтневий ,  ф. Р-5388, 30 од. зб., 1944–1956 рр. 

Очаківський ,  ф. Р-3913, 40 од. зб., 1944–1957 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-4343, 40 од. зб., 1944–1963 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-4120, 41 од. зб., 1945–1957 рр. 

Сталінський ,  ф. Р-1549, 36 од. зб., 1944–1946, 1952–1955 рр. 

Тилігуло -Березанський ,  ф. Р-3659, 12 од. зб., 1944–1947 рр. 

Центральний ,  ф. Р-5808, 11 од. зб., 1952–1955 рр. 

 

Відновили діяльність у березні-квітні 1944 р. після вигнання з області нацистських 

окупантів. Є самостійними відділами райвиконкомів, підвідомчі Миколаївському 

обласному відділу охорони здоров’я. До функцій входили організація, керівництво і 
контроль за діяльністю медичних установ у районах. 

Заводський, Сталінський, Центральний районні відділи охорони здоров’я припиняли 

діяльність з 1948 р. до серпня 1951 р. 

На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1957 р. і рішення Мико-

лаївського облвиконкому від 14 червня 1957 р. № 425 проведена ліквідація район-

них відділів охорони здоров’я, їх функції були передані районним лікарням. 
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Протоколи конференцій, нарад медичних працівників. Плани санітарно-

освітньої роботи, кон’юнктурні огляди інфекційних захворювань. Текстові 
звіти про лікувально-профілактичну роботу підвідомчих медичних установ, 

зведені статистичні звіти про чисельність працівників і фонд заробітної плати, 

звіти про фінансово-господарську діяльність. Листування про підсумки оздо-

ровчої кампанії, поширення мережі лікувальних установ. 

 

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів  

міських Рад народних депутатів 

Отделы охраны здоровья исполнительных комитетов  
городских Советов народных депутатов 

2 фонди, 1426 од зб., 1919–1997 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Миколаївський ,  ф. Р-78, 1147 од. зб., 1919–1997 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-3665, 279 од. зб., 1942–1985 рр. 

 

Миколаївський міський відділ охорони здоров’я організований 1920 р. з організацією 

виконавчого комітету Миколаївської міської Ради робітничих, селянських і червоноар-

мійських депутатів. 

Первомайський міський відділ охорони здоров’я організований 1940 р. після виділення 

м. Первомайська в самостійну одиницю. 

Є самостійними відділами виконкомів місцевих Рад та одночасно підпорядковуються 

Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я. 

Припиняли діяльність під час нацистської окупації міст (1941–1944 рр.) 

Займались організацією, керівництвом і контролем за діяльністю медичних лікувально-

профілактичних і дитячих установ міста. 
 

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР, Міністерства охо-

рони здоров’я СРСР і УРСР, Миколаївського обласного та Миколаївського і 
Первомайського міських відділів охорони здоров’я; рішення, постанови вико-

нкомів Миколаївської і Первомайської міських Рад; протоколи нарад керівни-

ків лікувально-профілактичних установ і медичних працівників м. Миколаєва, 
засідань медичної ради, плани організаційних заходів, зведені статистичні зві-
ти, звіти про фінансово-господарську діяльність. Доповіді про заходи щодо 

поліпшення медичного обслуговування робітників і службовців промислових 

підприємств. Листування про заходи щодо поліпшення медичного обслугову-

вання населення, зменшення випадків смерті дітей, про лікувально-санітарні 
питання. Акти обстеження лікувально-профілактичних установ. 

 

Миколаївське окружне аптекоуправління  

Николаевское окружное аптекоуправление 

Ф. Р-109, 18 од. зб., 1925–1930 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Дата створення не встановлена. Підпорядковувалось Миколаївській окружній ін-

спектурі охорони здоров’я. Керувало мережею аптек, магазинами санітарної гігієни, 

хіміко-фармацевтичною лабораторією. Надавало населенню допомогу лікарняними і 
медичними препаратами. Припинило діяльність 1930 р. з ліквідацією округу.  
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Обіжники та розпорядження Народного комісаріату охорони здоров’я, 

окружного аптекоуправління, протоколи засідань виробничої комісії аптеко-

управління, складу і державних аптек. Листування про постачання медикаме-
нтів, ціноутворення, з особового складу. 

 

Аптечне управління виконавчого комітету  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Аптечное управление исполнительного комитета  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-4264, 461 од. зб., 1944–1982 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Утворено в жовтні 1930 р. як Миколаївське міське аптечне управління на підставі 
постанови ЦВК і РНК від 26 травня 1930 р. З утворенням Миколаївської області 
1937 р. реорганізоване в Миколаївське обласне аптечне управління. Припиняло дія-

льність під час нацистської окупації області (1941–1944 рр.). До 1960 р. підпорядко-

вувалось Головному аптечному управлінню Міністерства охорони здоров’я УРСР. З 

вересня 1960 р. у віданні відділу охорони здоров’я облвиконкому. Забезпечувало 

населення, лікувально-профілактичні установи області медикаментами, предметами 

санітарії, гігієни та іншими медичними препаратами. Здійснювало керівництво і 
контроль за діяльністю підвідомчої аптечної мережі. 
 

Накази Головного аптечного управління, обласного відділу охорони здоро-

в’я, начальника; протоколи засідань аптечної ради, адміністративно-технічних 

нарад працівників аптек. Плани і звіти про роботу з кадрами, звіти підвідом-

чих аптек, звіти про фінансово-господарську діяльність. Листування з питань 

поліпшення обслуговування населення ліками, підвищення ефективності і якос-
ті роботи аптек. Кошториси видатків, штатні розписи. Документи профкому. 

 

Обласні станції Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я  

Областные станции Николаевского областного отдела охраны здоровья 

2 фонди, 1285 од. зб., 1944–1984 рр. Описи. Рос. мова. 

Санітарно -епідеміологічна ,  ф. Р-3589, 1241 од. зб., 1944–1984 рр. 

Малярійна ,  ф. Р-3613, 44 од. зб., 1944–1954 рр. 

 

Миколаївська обласна санітарна станція організована 1937 р. з утворенням Микола-
ївської області. З 1953 р. дістала назву Миколаївська обласна санітарно-епідеміоло-

гічна станція.  

Миколаївська обласна малярійна станція організована 1937 р. з утворенням Микола-
ївської області. Припинила діяльність у грудні 1954 р. з реорганізацією у паразито-

логічний відділ Миколаївської обласної санітарно-епідеміологічної станції. 
Припиняли діяльність 1941–1944 рр. у зв’язку з нацистською окупацією області. 
Підпорядковувались обласному відділу охорони здоров’я. Здійснювали санітарний 

нагляд за проведенням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, 

здійснювали допомогу щодо організації і проведення протиепідемічних заходів,  

вивчали санітарний стан території області, інфекційні і професійні захворювання, 

розробляли відповідні заходи. 
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Накази, обіжники, рішення Міністерства охорони здоров’я УРСР, Голов-

ного санітарно-епідеміологічного управління, облвиконкому, завідуючого об-

лвідділом охорони здоров’я і головного лікаря станції. Довідки, інформації 
про санітарно-технічний стан підприємств, якість виготовленої продукції, 
охорону водного і повітряного басейнів. Плани роботи і звіти про роботу від-

ділів і служб; звіти про фінансово-господарську діяльність. Листування про 

дезинфікування, заходи боротьби з особливо небезпечними інфекціями, робо-

ту санітарно-епідеміологічних служб та ін. Штатні розписи, кошториси видат-
ків. Документи про роботу профспілкового комітету. 

 

Бюро судово-медичної експертизи  

Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Ф. Р-3523, 168 од. зб., 1945–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворене 1945 р. Підпорядковувалось Миколаївському обласному відділу охорони 

здоров’я. Сприяло медичним і судовим органам у справі встановлення причин смер-

ті, визначення ступеня тяжкості нещасних випадків і нанесених тілесних пошко-

джень. 

 

Накази начальника бюро. Протоколи науково-практичних конференцій 

судмедекспертів, виробничих нарад. Плани, звіти, довідки про діяльність об-

ласного бюро. Листування про роботу медичного персоналу бюро. Штатні 
розписи, кошториси видатків. 

 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів  

в Миколаївській області 
Государственная инспекция по контролю качества  

лекарственных средств в Николаевской области 

Ф. 6113, 40 од. зб., 1997-2008 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена як Миколаївська державна інспекція з контролю якості лікарських засобів 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1997 р. № 448 “Про 

державний контроль якості лікарських засобів” та наказу Міністерства охорони здо-

ров’я України від 04.06.1997 р. № 173 “ Про Державну інспекцію з контролю якості 
лікарських засобів”. У 1998 р., на підставі наказу начальника інспекції від 01.06.1998 р. 

№ 41, перейменована у Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів в 

Миколаївській області. Припинила діяльність 10 вересня 2008 р. 

Здійснювала державний контроль за виконанням суб’єктами господарської діяльно-

сті, розташованими на території Миколаївської області, вимог законодавства щодо 

забезпечення якості лікарських засобів. 

 

Положення про інспекцію, накази начальника з особового складу, кошто-

рис доходів та видатків, звіти про виконання кошторису, з фінансово-госпо-

дарської діяльності, штатні розписи, ліквідаційний баланс.  
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ЗАКЛАДИ  ОХОРОНИ  З ДО РОВ ’Я  

Миколаївський обласний госпіталь інвалідів  

Великої Вітчизняної війни 

Николаевский областной госпиталь инвалидов  
Великой Отечественной войны 

Ф. Р-3168, 283 од. зб., 1944–1995 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

Організований на базі евакогоспіталя № 5838 на підставі наказу Народного комісарі-
ату охорони здоров’я УРСР від 9 жовтня 1945 р. № 40-з/с та наказу обласного відді-
лу охорони здоров’я від 1 листопада 1945 р. № 228. Підпорядковувався обласному 

відділу охорони здоров’я. Надавав медичну допомогу інвалідам і учасникам Великої 
Вітчизняної війни. 

 

Накази по госпіталю. Протоколи засідань медичної ради. Довідки про ме-
дико-санітарне обстеження інвалідів. Плани роботи, статистичні звіти про лі-
кувально-профілактичну діяльність, звіти про фінансово-господарську діяль-

ність. Листування про лікувально-профілактичну роботу. Кошториси видат-
ків, штатні розписи, документи профкому. 

 

Гарнізонний лікар, м. Миколаїв  

Гарнизонный врач, г. Николаев 

Ф. Р-2727, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова. 

Дати створення і ліквідації не встановлені. Діяльність простежується за документа-
ми протягом 1921 р. Підпорядковувався Херсонському губернському відділу охоро-

ни здоров’я. Керував роботою гарнізонної амбулаторії по наданню медичної допо-

моги. 

 

Накази гарнізонного лікаря. 

 

Миколаївський обласний дермато-венерологічний стаціонар 

Николаевский областной дермато-венерологический стационар 

Ф. Р-3087, 5 од. зб., 1946–1948 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений 1922 р. у складі дермато-венерологічного диспансеру. Припиняв діяль-

ність під час нацистської окупації області (1941–1944 рр.). На підставі розпоряджен-

ня Миколаївського міського відділу охорони здоров’я від 25 вересня 1945 р. № 117 

дермато-венерологічний стаціонар виділився в самостійну одиницю як Миколаївсь-

кий міський дермато-венерологічний стаціонар. Підпорядковувався Миколаївському 

міському відділу охорони здоров’я. На підставі наказу Миколаївського обласного 

відділу охорони здоров’я від 14 січня 1948 р. перейменований в Миколаївський об-

ласний дермато-венерологічний стаціонар з підпорядкуванням обласному відділу 

охорони здоров’я. До функцій стаціонару входило лікування хворих на заразні шкі-
ряні та венеричні захворювання. На підставі наказу Миколаївського обласного відді-
лу охорони здоров’я від 2 січня 1951 р. № 1 об’єднався з дермато-венерологічним 

диспансером та припинив діяльність. 
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Річні звіти про роботу стаціонару. Журнал реєстрації хворих. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності. 
 

Поліклініка № 2 Миколаївської окружної інспектури охорони здоров’я 

Поликлиника № 2 Николаевской окружной инспектуры охраны здоровья 

Ф. Р-1152, 31 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Рос. мова. 

Дати створення і ліквідації не встановлені. Діяльність поліклініки простежується за 
документами протягом 1925–1927 рр. Надавала амбулаторну медичну і консульта-
тивну допомогу населенню. Підпорядковувалась Миколаївській окружній інспектурі 
охорони здоров’я. 

 

Постанови, обіжники, накази, інструкції Народного комісаріату охорони 

здоров’я, окружної інспектури охорони здоров’я. Статистичні відомості і зві-
ти про роботу поліклініки. Списки лікарів Миколаївського округу (1926). Лис-
тування про обстеження роботи лікарень і районних медичних установ. Відо-

мості про роботу комісії з українізації діловодства. Кошториси видатків, звіти 

про фінансово-господарську діяльність, відомості на видачу заробітної плати, 

табелі обліку роботи. 

 

Фізіотерапевтична поліклініка 

Физиотерапевтическая поликлиника 

Ф. Р-1414, 357 од. зб.,1920, 1929–1941, 1944–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена 1929 р. як фізіотерапевтична лікарня. З 1934 р. перейменована в неврофі-
зіотерапевтичний лікувальний комбінат, з 1951 р. – Миколаївську бальнеологічну 

лікарню, з 1955 р. – Миколаївську обласну бальнеологічну лікарню. На підставі  
рішення Миколаївського облвиконкому від 2 липня 1965 р. за № 551 перейменована 

в Миколаївську обласну фізіотерапевтичну лікарню. На підставі наказу Миколаївсь-

кого обласного відділу охорони здоров’я від 12 лютого 1987 р. № 105-к реорганізо-

вана в Миколаївську обласну фізіотерапевтичну поліклініку. Підпорядковувалась 

окружній інспектурі охорони здоров’я, з 1937 р. – Миколаївському обласному від-

ділу охорони здоров’я. Надавала фізіотерапевтичну допомогу трудящим міста і  
області. 
 

Накази головного лікаря. Протоколи засідань медичної ради, плани робо-

ти, текстові і статистичні звіти про лікувально-профілактичну діяльність, тек-

стові звіти обласного фізіотерапевта, фінансові звіти, статистичні звіти про 

чисельність і склад спеціалістів. Листування про лікувально-профілактичну 

діяльність. Кошториси витрат, штатні розписи, відомості на видачу заробітної 
плати працівникам водолікарні (1929–1941). Документи групи народного кон-

тролю, профспілкового комітету. 
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Лікарня спеціального призначення Миколаївського обласного  

лікувально-санаторного управління 

Больница специального назначения Николаевского областного  

лечебно-санаторного управления 

Ф. Р-3021, 116 од. зб., 1944–1971 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

З утворенням Миколаївської області в жовтні 1937 р. була організована поліклініка і 
стаціонар Миколаївського обласного лікувально-санаторного управління. З 1951 р. 

перейменована в поліклінічне відділення і стаціонар Миколаївського обласного лі-
кувально-санаторного управління. На підставі розпорядження Міністерства охорони 

здоров’я УРСР від 14 грудня 1966 р. і наказу Миколаївського обласного відділу охо-

рони здоров’я від 9 жовтня 1967 р. № 153 отримало назву лікарня спеціального при-

значення Миколаївського обласного лікувально-санаторного управління. Підпоряд-

ковувалась Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я. Припиняла діяль-

ність під час нацистської окупації області (1941–1944 рр.).  

Надавала прикріпленому контингенту радянського партійного активу амбулаторну, 

стаціонарну та допомогу на дому.  

 

Постанови, накази, розпорядження Миколаївського облвиконкому, Мико-

лаївського обласного відділу охорони здоров’я. Статистичні звіти та звіти про 

лікувально-профілактичну роботу, фінансово-господарську діяльність. Листу-

вання про роботу лікарні. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
 

Обласні диспансери відділу охорони здоров’я виконкому  

Миколаївської обласної Ради народних депутатів  

Областные диспансеры отдела охраны здоровья исполкома  

Николаевского областного Совета народных депутатов 

4 фонди, 1551 од. зб., 1935–1996 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Шкірно -венерологічний ,  ф. Р-3086, 621 од. зб., 1935, 1940, 1944–1991 рр. 

Онкологічний ,  ф. Р-3162, 535 од. зб., 1945–1996 рр. 

Лікарсько -фізкультурний ,  ф. Р-3995, 299 од. зб., 1948–1985 рр. 

Наркологічний ,  ф. Р-5878, 96 од. зб., 1981–1996 рр.  

 

Дермато-венерологічний диспансер утворений 1922 р. Підпорядковувався Микола-
ївському міському відділу охорони здоров’я. З утворенням Миколаївської області 
1937 р. перетворений у обласний дермато-венерологічний диспансер з підпорядку-

ванням Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я. 1969 р. перейменова-
ний у шкірно-венерологічний диспансер. Припиняв діяльність під час нацистської 
окупації області (1941–1944). 

На підставі Постанови РНК СРСР від 30 квітня 1945 р. № 935 у листопаді 1945 р. 

утворений онкологічний пункт з функціями онкодиспансера, який був лише амбула-
торно-поліклінічним відділенням. У серпні 1952 р. онкодиспансер об’єднався з он-

кологічним відділенням Миколаївської обласної лікарні та став найменуватися Ми-

колаївським обласним онкологічним диспансером. Надавав лікувально-профілак-

тичну допомогу хворим на онкологічні захворювання. Керував і контролював діяль-

ність онкологічних відділень і кабінетів в області. 
Лікарсько-фізкультурний диспансер розпочав діяльність у квітні 1948 р. Здійснював 

організаційно-методичне керівництво за фізичним вихованням населення та диспан-
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серне обслуговування спортсменів, учнів юнацьких спортивних шкіл і спортивних 

шкіл молоді. 
Наркологічний диспансер утворений на підставі наказу Миколаївського обласного 

відділу охорони здоров’я від 16 листопада 1981 р. № 2431-к. Надавав амбулаторну і 
стаціонарну допомогу хворим на наркоманію, проводив організаційно-методичну 

роботу по наркологічній службі в області. 
 

Накази Міністерства охорони здоров’я СРСР і УРСР, Миколаївського об-

ласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря. Протоколи обласних кон-

ференцій лікарів-дерматологів-венерологів, виробничих нарад лікарів, засі-
дань обласної протиракової комісії. Кон’юнктурні огляди діяльності дермато-

венерологічної служби, стану наркологічної допомоги населенню. Інструкції, 
методичні вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР, Головного управ-

ління по фізичній культурі і спорту, обласного венерологічного диспансеру і 
листування про лікування і виявлення онкологічних, шкірно-венеричних за-
хворювань, про лікарсько-фізкультурну роботу. Документи лікарень області 
щодо профілактичних оглядів по виявленню хворих на онкологію. Плани ро-

боти щодо боротьби з інфекційними і венеричними захворюваннями. Звіти 

про роботу, статистичні звіти, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

Миколаївські обласні лікарні 
Николаевские областные больницы 

5 фондів, 2588 од. зб., 1944–1995 рр. Описи. Рос. мова. 

Миколаївська  обласна  лікарня ,  ф. Р-3127, 1338 од. зб., 1944–1991 рр. 

Туберкульозна ,  ф. Р-3428, 487 од. зб., 1945–1995 рр. 

Психіатрична  лікарня  №  1 ,  ф. Р-3612, 300 од. зб., 1950–1985 рр. 

Офтальмологічна ,  ф. Р-3997, 261 од. зб., 1952–1986 рр. 

Дитяча ,  ф. Р-5753, 202 од. зб., 1972–1993 рр. 

 

Миколаївська міська лікарня утворена 1938 р. На підставі наказу Миколаївського 

обласного відділу охорони здоров’я від 12 січня 1948 р. № 12 перейменована в Ми-

колаївську обласну лікарню. Надає медичну допомогу населенню області. 
Миколаївський обласний туберкульозний диспансер відновив діяльність на підставі 
наказу Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я від 21 серпня 1944 р. 

після визволення області від нацистських окупантів. З 1956 р. перейменований в 

обласний протитуберкульозний диспансер. У 1968 р. перейменований в обласну 

туберкульозну лікарню. Надає протитуберкульозну медичну і профілактичну допо-

могу населенню області. 
Миколаївський обласний психоневрологічний диспансер утворений 5 жовтня 

1950 р. У січні 1962 р. перейменований у Миколаївську обласну психоневрологічну 

лікарню № 1, з січня 1965 р. – у Миколаївську обласну психіатричну лікарню № 1. 

Надає допомогу психічно хворим та хворим на наркоманію. 

Миколаївський обласний трахоматозний диспансер утворений на підставі наказу 

Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я від 15 вересня 1952 р. № 189. 

На підставі розпорядження Миколаївського облвиконкому від 17 серпня 1961 р. 

№ 784-р реорганізований у обласний офтальмологічний диспансер. Надає офтальмо-

логічну допомогу населенню області. 
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Миколаївська обласна дитяча лікарня організована на підставі наказу Миколаївсько-

го обласного відділу охорони здоров’я від 5 березня 1972 р. № 50-к. Надає медичну і 
консультаційну допомогу населенню області. 
Підпорядковуються Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я.  

 

Накази головного лікаря. Протоколи нарад при головному лікареві, прото-

коли засідань медичної ради, лікувально-контрольної комісії, клініко-анато-

мічних конференцій, обласних семінарів, ради медичних сестер. Плани орга-
нізаційних заходів по профілактиці захворювань, план заходів протитуберку-

льозної допомоги населенню. Кон’юнктурні огляди психіатричної служби об-

ласті. Листування про поліпшення лікувально-профілактичної роботи, бороть-

бу з наркоманією, підвищення кваліфікації лікарів, придбання ліків. Звіти про 

роботу лікарні, статистичні звіти про роботу лікувально-профілактичних уста-
нов області, звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошториси видат-
ків, штатні розписи. Документи групи народного контролю, профспілкового 

комітету. 

 

Миколаївський обласний туберкульозний санаторій для дорослих 

Николаевский областной туберкулезный санаторий для взрослых 

Ф. Р-3429, 24 од. зб., 1944–1956 рр. Опис. Рос. мова. 

Обласний туберкульозний санаторій для дорослих розпочав діяльність 7 вересня 

1944 р. на підставі наказу обласного відділу охорони здоров’я за № 140. Надавав 

лікувально-профілактичну допомогу населенню. Підпорядковувався обласному від-

ділу охорони здоров’я. На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 

15 вересня 1956 р. № 25202/14 і наказу Миколаївського обласного відділу охорони 

здоров’я від 13 жовтня 1956 р. № 214 увійшов до складу обласного туберкульозного 

диспансеру і припинив діяльність.  

 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошториси видатків, штатні 
розписи. 

 

Дитячий туберкульозний санаторій “Дубки” 

Детский туберкулезный санаторий “Дубки” 

Ф. Р-5717, 31 од. зб., 1970–1974 рр. Опис. Рос. мова. 

Дитячий туберкульозний санаторій “Дубки” утворений на підставі наказу міського 

відділу охорони здоров’я від 19 березня 1970 р. № 41. Підпорядковувався Миколаїв-

ському міському відділу охорони здоров’я. Здійснював лікування дітей шкільного і 
дошкільного віку з активною формою туберкульозу. 

 

Накази обласного і міського відділів охорони здоров’я, головного лікаря. 

Плани роботи. Листування про заходи щодо ефективного лікування дітей. 

Статистичні звіти і звіти про фінансово-господарську діяльність. Кошториси 

видатків, штатні розписи. Документи профспілки. 
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Миколаївський обласний дитячий лікувальний трахомний будинок  

Николаевский областной детский лечебный трахомный дом 

Ф. Р-3996, 13 од. зб.,1949–1952 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений 22 березня 1949 р. на базі Миколаївського дитячого будинку № 28. Під-

порядковувався Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я. Проводив 

навчально-виховну роботу і надавав допомогу по лікуванню трахоми дітей-сиріт. 
Припинив діяльність на підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 27 груд-

ня 1952 р. № 2601 та наказу Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я від 

30 грудня 1952 р. 

 

Накази головного лікаря. Протоколи загальних зборів працівників трахом-

ного будинку. Звіти про стан лікувальної і навчально-педагогічної роботи, звіти 

про фінансово-господарську діяльність. Кошториси видатків, штатні розписи. 

 

Центральні районні лікарні 
Центральные районные больницы 

22 фонди, 3815 од. зб, 1944–1996 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

Арбузинська  центральна районна лікарня, ф. Р-5562, 86 од. зб., 1950–1977 рр. 

Баштанська  центральна районна лікарня, ф. Р-3810, 277 од. зб., 1944–1979 рр. 

Березанська  центральна районна лікарня, ф. Р-3660, 188 од. зб., 1959–1965, 1969–1982 рр. 

Березнегуватська  районна лікарня, ф. Р-3470, 180 од. зб., 1957–1973 рр. 

Братська  центральна районна лікарня, ф. Р-5266, 176 од. зб., 1945, 1947–1960, 1962–

1982 рр. 

Веселинівська  центральна районна лікарня, ф. Р-4378, 202 од. зб., 1944–1983 рр. 

Вознесенська  центральна районна лікарня, ф. Р-4056, 183 од. зб., 1949–1990 рр. 

Врадіївська  центральна районна лікарня, ф. Р-4565, 131 од. зб., 1944–1986, 1988–1995 рр. 

Доманівська  центральна районна лікарня, ф. Р-5703, 157 од. зб., 1944–1982 рр. 

Єланецька  центральна районна лікарня, ф. Р-4618, 198 од. зб., 1958–1986 рр. 

Жовтнева  центральна районна лікарня, ф. Р-5451, 317 од. зб., 1957–1976 рр. 

Казанківська  центральна районна лікарня, ф. Р-4546, 212 од. зб., 1944–1972 рр. 

Кривоозерська  центральна районна лікарня, ф. Р-4754, 196 од. зб., 1944–1990 рр. 

Лисогірська  районна лікарня, ф. Р-4869, 25 од. зб., 1946–1952, 1957–1958 рр. 

Миколаївська  центральна районна лікарня, ф. Р-3009, 384 од. зб., 1953–1990 рр. 

Мостівська  районна лікарня, ф. Р-5446, 19 од. зб., 1944–1952 рр. 

Новобузька  центральна районна лікарня, ф. Р-5741, 152 од. зб., 1944–1996 рр. 

Новоодеська  центральна районна лікарня, ф. Р-4479, 124 од. зб., 1944–1988 рр. 

Очаківська  центральна районна лікарня, ф. Р-4637, 203 од. зб., 1947–1965, 1967–1982 рр. 

Первомайська  центральна районна лікарня, ф. Р-5452, 187 од. зб., 1963–1990 рр. 

Привільнянська  районна лікарня, ф. Р-4122, 23 од. зб., 1945–1958 рр. 

Снігурівська  центральна районна лікарня, ф. Р-3203, 195 од. зб., 1944–1976 рр. 

 

Арбузинська, Баштанська, Березанська (до 1964 р. – Тилігуло-Березанська), Березне-
гуватська, Братська, Веселинівська, Вознесенська, Врадіївська, Доманівська, Єлане-
цька, Жовтнева, Казанківська, Кривоозерська, Лисогірська, Мостівська, Новобузька, 

Новоодеська, Очаківська, Привільнянська районні лікарні відновили діяльність 

1944 р. після визволення Миколаївської області від нацистської окупації. 
Миколаївська центральна районна лікарня (до 1963 р. – Варварівська районна лікар-

ня) розпочала роботу 1953 р. 

Первомайська районна лікарня розпочала роботу 4 червня 1963 р. 



667 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Функції Привільнянської районної лікарні у січні 1959 р. передані Баштанській ра-
йонній лікарні в зв’язку з ліквідацією району. 

До функцій районних лікарень входило керівництво і контроль над лікувально-

профілактичними установами районів, надання медичних послуг населенню, органі-
заційно-методичної допомоги в роботі сільських дільничних лікарень. Підпорядко-

вувались районним відділам охорони здоров’я. На підставі постанови Ради Мініст-
рів УРСР від 10 червня 1957 р. і рішення Миколаївського облвиконкому від 14 черв-

ня 1957 р. № 425 проведена ліквідація районних відділів охорони здоров’я, їх функ-

ції були передані районним лікарням, які стали підпорядковуватись райвиконкомам 

і Миколаївському обласному відділу охорони здоров’я. На підставі рішення Мико-

лаївського облвиконкому від 15 березня 1965 р. № 199 перейменовані в центральні 
районні лікарні. 
 

Накази, рішення, розпорядження Миколаївського обласного відділу охоро-

ни здоров’я, райвиконкомів, по районних лікарнях. Протоколи медичних кон-

ференцій працівників районних лікарень, засідань медичної ради. Плани робо-

ти, плани заходів щодо поліпшення медичного обслуговування. Зведені стати-

стичні і звіти про фінансово-господарську діяльність, про виконання бюдже-
ту, звіти про роботу підвідомчих установ, фельдшерсько-акушерських пунктів 

та інші, кошториси видатків. Листування про впровадження нових заходів лі-
кування, стан охорони здоров’я, медичне обслуговування мешканців сіл. До-

кументи про роботу профспілкового комітету. 

ФІЗКУЛЬТУРА  І  СПОРТ ,  ТУРИЗМ ,  КУРОРТИ  

Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті  
Миколаївської обласної Ради народних депутатів 

Комитет по физической культуре и спорту при исполнительном комитете 
Николаевского областного Совета народных депутатов 

Ф. Р-2836, 789 од. зб., 1940, 1944–1958, 1968–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організований 1937 р. з утворенням Миколаївської області. Припиняв діяльність під 

час нацистської окупації області (1941–1944 рр.). На підставі рішення облвиконкому 

від 22 червня 1953 р. комітет перетворено в сектор по фізичній культурі і спорту при 

Миколаївському обласному відділі охорони здоров’я. На підставі постанови Ради 

Міністрів УРСР від 8 травня 1954 р. № 621 знову перетворений у Комітет по фізич-

ній культурі і спорту при Миколаївському облвиконкомі. Відповідно до постанови 

ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1959 р. комітет припинив діяльність з 
перетворенням у Миколаївську обласну раду союзу спортивних товариств і органі-
зацій. Відновив діяльність на підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 

19 листопада 1968 р. за № 591 і рішення Миколаївського облвиконкому від 25 груд-

ня 1968 р. № 880. Підпорядковувався Комітету по фізичній культурі і спорту при 

Раді Міністрів УРСР. Керував роботою по фізичній культурі і спорту в області, ді-
яльністю фізкультурних організацій, здійснював керівництво фізичним вихованням 

молоді, відав підготовкою та перепідготовкою фізкультурних і спортивних кадрів. 

Перше надходження документів – 1963 р., останнє – 1989 р. 
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Постанови, накази Міністерства охорони здоров’я СРСР і Комітетів по фі-
зичній культурі і спорту при Раді Міністрів СРСР і УРСР, голови Миколаївсь-

кого обласного комітету. Протоколи засідань обласного комітету. Плани роз-
витку фізкультури і спорту в області. Зведені звіти по фізкультурі і спорту, 

про роботу обласного і районних комітетів, добровільних спортивних това-
риств, ДЮСШ, про чисельність і склад спеціалістів, про виконання плану з 
праці. Положення про керівні органи фізкультури і спорту та низові колекти-

ви, про змагання з різних видів спорту. Документи щодо участі в обласних 

спортивних змаганнях. Штатні розписи, кошториси видатків. Листування про 

розвиток спортивно-масової роботи. Документи профспілкового комітету. 

 

Комітети по фізкультурі і спорту 

Комитеты по физкультуре и спорту 

10 фондів, 446 од. зб., 1944–1959, 1965–1976 рр. Описи. Рос. мова. 

М і с ь к і :  

Миколаївський ,  ф. Р-5659, 163 од. зб., 1944–1959, 1969–1972 рр. 

Первомайський ,  ф. Р-5294, 53 од. зб., 1947–1949, 1969–1975 рр. 

Р а й о н н і :  

Баштанський ,  ф. Р-5775, 18 од. зб., 1972–1977 рр. 

Березнегуватський ,  ф. Р-5574, 28 од. зб., 1965–1972 рр. 

Веселинівський ,  ф. Р-5782, 29 од. зб., 1971–1976 рр. 

Доманівський ,  ф. Р-5704, 24 од. зб., 1969–1973 рр. 

Кривоозерський ,  ф. Р-5665, 28 од. зб., 1950–1958, 1968–1973 рр. 

Лисогірський ,  ф. Р-4894, 24 од. зб., 1946–1948, 1956–1958 рр. 

Миколаївський ,  ф. Р-5669, 49 од. зб., 1950–1957, 1969–1972 рр. 

Новобузький ,  ф. Р-5748, 30 од. зб., 1969–1972 рр. 

 

Після вигнання з території нацистських окупантів у 1944 р. відновили свою діяль-

ність як Комітети в справах фізкультури і спорту при міських і районних виконко-

мах. На підставі рішення Миколаївського облвиконкому від 22 червня 1953 р. міські 
комітети перетворено в сектори по фізичній культурі і спорту при міськвідділах охо-

рони здоров’я. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1954 р. 

№ 621 знову створені Комітети по фізичній культурі і спорту при міських і район-

них виконкомах. Відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 

23 січня 1959 р. комітети припинили діяльність. Відновили діяльність на підставі 
постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р. за № 591. Підпо-

рядковуються Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР. Ке-
рували роботою по фізичній культурі і спорту у відповідних місті і районі, діяльніс-
тю фізкультурних організацій, здійснювали керівництво фізичним вихованням мо-

лоді, відали підготовкою та перепідготовкою фізкультурних і спортивних кадрів. 

Лисогірський районний комітет ліквідований у січні 1959 р. з ліквідацією району. 

 

Постанови, рішення, накази Міністерства охорони здоров’я СРСР і Комі-
тету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів СРСР, міськвиконкомів 

і райвиконкомів, голів міських і районних комітетів. Протоколи засідань місь-

ких і районних комітетів. Плани розвитку фізкультури і спорту. Звіти по фіз-
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культурі і спорту, про роботу міських і районних комітетів, добровільних спор-

тивних товариств, ДЮСШ, про чисельність і склад спеціалістів, про виконання 

плану з праці. Документи щодо участі в спортивних змаганнях. Штатні розпи-

си, кошториси видатків. Листування про розвиток спортивно-масової роботи.  

 

Миколаївські обласні ради добровільних спортивних товариств (ДСТ) 

Николаевские областные советы добровольных спортивных обществ (ДСО) 

11 фондів, 2410 од. зб., 1944–1992 рр. Описи. Рос. мова. 

“Авангард”,  ф. Р-4063, 518 од. зб., 1958–1980 рр. 

“Будівельник”,  ф. Р-2725, 65 од. зб., 1950–1956 рр.  

“Буревісник”,  ф. Р-4062, 34 од. зб., 1945–1957 рр. 

“Буревісник” (студентського ДСТ), ф. Р-3192, 183 од. зб., 1958–1976 рр. 

“Зеніт”,  ф. Р-5836, 86 од. зб., 1978–1981 рр.  

“Іскра”,  ф. Р-4061, 16 од. зб., 1950–1955 рр.  

“Колгоспник”,  ф. Р-3611, 54 од. зб., 1959–1968, 1972 рр. 

“Спартак”,  ф. Р-3200, 622 од. зб., 1944–1976 рр. 

“Трудові  резерви”,  ф. Р-3205, 573 од. зб., 1951–1992 рр.  

“Урожай”,  ф. Р-2180, 174 од. зб., 1948–1956 рр. 

“Харчовик”,  ф. Р-2726, 85 од. зб., 1946–1957 рр. 

 

Миколаївська обласна рада ДСТ “Авангард” обрана на 1-й обласній конференції ДСТ 

30 травня 1958 р.  

Організаційне бюро обласної ради добровільного спортивного товариства (ДСТ) 

“Буревісник” утворено 1944 р. Миколаївська обласна рада добровільного спортив-

ного товариства “Буревісник” була обрана на 1-й обласній конференції членів спор-

тивного товариства 1946 р. На підставі постанови президії ВЦСПС від 30 жовтня 

1957 р. обласна рада ДСТ “Буревісник” ліквідована 1 січня 1958 р. 

Миколаївська обласна рада студентського ДСТ “Буревісник” утворена 1958 р.  

Миколаївська обласна рада ДСТ “Зеніт” утворена на підставі постанови секретаріа-
ту ВЦСПС від 17 січня 1978 р.  

Миколаївська обласна рада ДСТ “Іскра” утворена 1947 р. На підставі постанови сек-

ретаріату ВЦСПС від 13 квітня 1955 р. увійшла до складу добровільного спортивно-

го товариства “Буревісник” та припинила свою діяльність. 

Миколаївська обласна рада ДСТ “Колгоспник” утворена 19 серпня 1950 р. Припини-

ла діяльність 15 січня 1969 р. в зв’язку з реорганізацією в облраду добровільного 

профспілково-кооперативного спортивного товариства “Колос”.  

Миколаївська обласна рада Всесоюзного добровільного спортивного ордена Леніна 
товариства “Спартак” організована на підставі постанови президії Всесоюзної ради 

фізкультури і спорту при ЦВК СРСР 19 квітня 1935 р. як Миколаївська міська рада 
добровільно-спортивного товариства (ДСТ) “Спартак”. З утворенням Миколаївської 
області у 1937 р. реорганізована в Миколаївську обласну раду ДСТ. Припиняла дія-

льність під час нацистської окупації області (1941–1944 рр.)  

Миколаївська обласна рада Всесоюзного ДСТ “Трудові резерви” організована в кві-
тні 1944 р. на підставі розпорядження РНК СРСР від 21 липня 1943 р. Припинила 
діяльність на підставі наказу управління освіти Миколаївської облдержадміністрації 
від 28 вересня 1992 р.  

Діяльність Миколаївської обласної ради ДСТ “Будівельник” простежується за доку-

ментами протягом 1950–1956 рр., ДСТ “Урожай” – протягом 1948–1956 рр., ДСТ 

“Харчовик” – протягом 1946–1957 рр.  
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Підпорядковувались відповідним Центральним і Українським республіканським 

радам ДСТ. Організовували фізкультурно-масову роботу. 

 

Постанови, накази Центральної і Української рад ДСТ, обласного комітету 

по фізичній культурі і спорту. Розпорядження голів облрад. Протоколи звітно-

виборчих конференцій, пленумів, засідань президії облрад. Плани розвитку 

фізичної культури і спорту, плани роботи. Звіти про розвиток фізичної куль-

тури і спорту, про фінансово-господарську діяльність. Штатні розписи. Доку-

менти щодо проведення спортивних змагань. Листування про проведення на-
вчально-тренувальних зборів, розвиток фізичної культури і спорту. Докумен-

ти профспілкового комітету. 

 

Миколаївська обласна рада кооперативно-профспілкового  

фізкультурно-спортивного товариства “Колос” агропромислового  

комплексу України 

Николаевский областной Совет кооперативно-профсоюзного  

физкультурно-спортивного общества “Колос” агропромышленного  

комплекса Украины 

Ф. Р-5552, 571 од. зб., 1969–1996 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

Організована 15 січня 1969 р. на базі добровільного спортивного товариства (ДСТ) 

УРСР “Колгоспник”. На підставі постанови президії ВЦСПС від 20 лютого 1987 р. 

№ 2-16 і постанови Миколаївської обласної ради профспілок від 26 травня 1987 р. 

увійшла до складу добровільного фізкультурно-спортивного товариства профспілок 

та припинила свою діяльність. Відновила діяльність на підставі постанови Ради Мі-
ністрів УРСР від 27 квітня 1990 № 96 як Миколаївська обласна рада кооперативно-

профспілкового фізкультурно-спортивного товариства “Колос”. Організовувала і 
проводила фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу серед трудящих агро-

промислового комплексу. 

Перше надходження документів – 1980 р., останнє надходження – 2001 р. 

 

Установчі документи. Протоколи засідань і постанов президії облради і 
райрад, пленумів облради. Документи щодо проведення спортивних змагань. 

Плани роботи. Інформації, довідки, звіти про роботу обласної, районних рад 

ДСТ і колективів фізкультури. Звіти про фінансово-господарську діяльність, 

статистичні звіти, кошториси видатків. Документи профспілкового комітету. 

 

Миколаївська обласна рада Всесоюзного  

фізкультурно-спортивного ордена Леніна товариства “Динамо”  

Николаевский областной совет Всесоюзного  

физкультурно-спортивного ордена Ленина общества “Динамо” 

Ф. Р-3889, 499 од. зб., 1944–1985 рр. Опис. Рос. мова. 

Відновила діяльність у квітні 1944 р. після вигнання з Миколаївської області на-
цистських окупантів. Здійснювала організацію, керівництво і контроль навчально-
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методичної і спортивної роботи у підвідомчих організаціях і об’єднаних спортивних 

секціях. Підпорядковувалася Всесоюзній та Українській республіканській радам 

товариства “Динамо” та знаходилась у віданні Миколаївського обласного комітету 

по фізичній культурі і спорту. 

Перше надходження документів – 1974 р., останнє – 1999 р. 

 

Накази і постанови Української республіканської ради “Динамо”, президії 
облради. Накази і розпорядження голови облради. Протоколи пленумів, засі-
дань президії облради. Плани робіт, спортивних змагань. Звіти про фінансово-

господарську діяльність, по кадрах. Документи щодо проведення республікан-

ських, обласних змагань. Штатні розписи, кошториси видатків. Листування 

про проведення навчально-спортивної роботи, підсумки роботи облради, 

спортсменів-кандидатів для участі у спортивних змаганнях. Документи проф-

спілкового комітету. 

 

Ради спілок спортивних товариств і організацій 

Советы союза спортивных обществ и организаций 

5 фондів, 471 од. зб., 1959–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

О б л а с н а :  

Миколаївська ,  ф. Р-2899, 347 од. зб., 1959–1968 рр. 

М і с ь к і :  

Миколаївська ,  ф. Р-5675, 67 од. зб., 1960–1968 рр. 

Первомайська ,  ф. Р-5674, 15 од. зб., 1965–1968 рр. 

Р а й о н н і :  

Миколаївська ,  ф. Р-5670, 10 од. зб., 1963–1968 рр. 

Новобузька ,  ф. Р-5745, 32 од. зб., 1962–1968 рр. 

 

Утворені на підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1959 р. 

Підпорядковувались раді союзу спортивних товариств і організацій УРСР. Здійсню-

вали керівництво всією роботою по розвитку фізичної культури і спорту в області, 
містах, районах відповідно, фізичним вихованням молоді, керували діяльністю фіз-
культурних колективів і підготовкою фізкультурних кадрів. 

Ф. Р-2899 надійшов у 1971 р. 

 

Постанови президії, бюро, пленумів Центральної ради союзу спортивних 

товариств і організацій СРСР і ради союзу спортивних товариств і організацій 

УРСР, накази Міністерства освіти УРСР. Рішення і розпорядження Миколаїв-

ського облвиконкому, райвиконкомів, голів обласної, міських і районних рад. 

Протоколи засідань президії облради, міськрад, райрад. Плани розвитку фізи-

чної культури і спорту, заходів щодо масово-оздоровчої і фізкультурної робо-

ти. Звіти про розвиток фізичної культури і спортивно-масову роботу, про фі-
нансово-господарську діяльність, про виконання плану з праці. Документи 

щодо проведення спортивних змагань. Штатні розписи, кошториси видатків. 
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Новобузька районна рада фізичної культури 

Новобугский районный совет физической культуры 

Ф. Р-1225, 3 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність ради простежується за документами протягом 1925–1926 рр. Підпорядко-

вувалась окружній раді фізичної культури. Керувала фізичним вихованням молоді, 
відала підготовкою та перепідготовкою фізкультурних кадрів у районі. 
 

Обіжники, протоколи засідань окружної і районної рад фізичної культури. 

Плани, програми, звіти про роботу гуртків фізичної культури і проведення 

спартакіад. Листування про фізичне виховання молоді. 
 

Кінно-спортивна база Миколаївського обласного  

виробничого об’єднання “Миколаївконепром” 

Конно-спортивная база Николаевского областного  

производственного объединения “Николаевконепром” 

Ф. Р-5348, 62 од. зб., 1966–1998 рр. Опис. Рос. мова. 

Організована в 1961 р. (протоколу засідання президії Миколаївського обласного комі-
тету профспілки працівників сільського господарства від 26 січня 1961 р. № 27) як 

кінно-спортивна школа добровільного спортивного товариства “Колгоспник”. На під-

ставі наказу Міністерства радгоспів УРСР від 18 лютого 1970 р. перейменована в Кін-

но-спортивну школу добровільно-спортивного товариства “Колос”. На підставі наказу 

Державного агропромислового комітету УРСР від 20 січня 1988 р. № 21 перейменова-
на в Кінно-спортивну базу з підпорядкуванням Миколаївському обласному виробни-

чому об’єднанню по племінній справі в тваринництві, з травня 1991 р. – Миколаївсь-
кому виробничому об’єднанню “Миколаївконепром”. 

Перше надходження документів – 1978 р., останнє – 1995 р. 

 

Накази начальника школи. Плани роботи, підготовки збірної команди 

УРСР до першості СРСР, капітального будівництва. Звіти про фінансово-

господарську діяльність, про виконання плану капітального будівництва. Лис-
тування про підготовку спортсменів до спартакіад УРСР, підготовку кандида-
тів до олімпійської збірної СРСР, проведення змагань на першість УРСР. 

Штатні розписи, кошториси видатків. 

 

Управління з питань туризму і курортів Миколаївської  
обласної державної адміністрації 
Управление по вопросам туризма і курортов Николаевской  

областной государственной администрации 

Ф. 6115, 15 од. зб., 2003–2008 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворено в травні 2003 р. на підставі розпорядження голови Миколаївської облдер-

жадміністрації від 29.05.2003 р. № 294-р. Припинило діяльність в січні 2008 р. 

Займалось забезпеченням реалізації на території області державної політики у галузі 
туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, розро-

бленням та виконанням регіональних комплексних і цільових програм розвитку ту-
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ризму і курортів, ринку туристичних послуг, створенням сприятливих організацій-

них та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного 

туризму, організацією відпочинку та оздоровленням населення. 

Перше надходження – 2009 р. 

 

Положення про управління, накази начальника управління з основної дія-

льності, протоколи нарад, засідань акредетаційної ради, кошторис доходів та 
видатків, звіт про фінансово-господарську діяльність, ліквідаційний баланс. 

 

Миколаївська обласна курортна контора профспілок 

Николаевская областная курортная контора профсоюзов 

Ф. Р-2811, 31 од. зб., 1946–1962 рр. Опис. Рос. мова. 

Миколаївська обласна курортна контора утворена у 1946 р. На підставі Наказу Голо-

вного курортного управління від 6 червня 1946 р. № 646. 1960 р. перейменована у 

Миколаївську обласну курортну контору профспілок. Підпорядковувалась Головно-

му курортному управлінню Міністерства охорони здоров’я УРСР, з 1954 р. – Голов-

ному управлінню курортів і санаторіїв Міністерства охорони здоров’я УРСР, з 
1960 р. – Українському республіканському курортному управлінню профспілок. 

Займалась реалізацією путівок українських курортів, курортів союзного значення і 
курортів союзних республік. 

Припинила діяльність 1 червня 1962 р. на підставі наказу по Українському республі-
канському курортному управлінню профспілок від 25 травня 1962 р. № 126. 

 

Положення про Миколаївську обласну контору (1946, 1947, 1954). Наказ 
по Українському республіканському курортному управлінню “Про ліквідацію 

курортних контор”. Накази начальника контори. Звіти про фінансово-

господарську діяльність. Штатні розписи, відомості нарахування заробітної 
плати. Особові справи працівників контори. 

 

Миколаївське обласне підприємство “Миколаївтурист” 

Николаевское областное предприятие “Николаевтурист” 

Ф. Р-5550, 369 од. зб., 1965–1995 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена на підставі постанови секретаріату Української республіканської ради 

профспілок від 3 травня 1965 р. як Миколаївська обласна рада по туризму. На підс-
таві постанови президії Всесоюзної Центральної ради профспілок від 19 серпня 

1969 р. перейменована в Миколаївську обласну раду по туризму і екскурсіях. Відпо-

відно до постанови колегії Центральної ради по туризму і екскурсіях від 11 квітня 

1989 р. № 6-10 реорганізована в Миколаївське обласне туристсько-екскурсійне ви-

робниче об’єднання “Миколаївтурист”. На підставі рішення правління Українського 

акціонерного товариства по туризму і екскурсіях “Укрпрофтур” реорганізовано в 

Миколаївське обласне підприємство “Миколаївтурист”. Перебуває у віданні Україн-

ської республіканської ради по туризму і екскурсіях, з 1991 р. – Українського акціо-

нерного товариства по туризму і екскурсіях “Укрпрофтур”. Надавало громадянам 

туристично-екскурсійні послуги щодо організації відпочинку, побуту, харчування.  

Перше надходження документів – 1980 р., останнє – 2004 р. 
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Постанови, накази, розпорядження Центральної ради і колегії по туризму і 
екскурсіях, голови обласної ради, генерального директора обласного об’єд-

нання “Миколаївтурист”. Протоколи колегії, засідань президії облради, засі-
дань ради директорів. Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність, з 
основної діяльності, статистичні звіти. Штатні розписи. Документи профспіл-

кового комітету. 

 

Миколаївське об’єднання санаторно-курортних установ  

профспілок “Миколаївкурорт” 

Николаевское объединение санаторно-курортных учреждений  

профсоюзов “Николаевкурорт” 

Ф. Р-5722, 562 од. зб., 1971–1991 рр. Опис. Рос. мова. 

Миколаївська територіальна рада по управлінню курортами профспілок утворена на 
підставі постанови колегії Центральної ради по управлінню курортами профспілок 

від 24 лютого 1971 р. На підставі постанови колегії цієї ж ради від 11 лютого 1991 р. 

перетворена в Миколаївське об’єднання санаторно-курортних установ профспілок 

“Миколаївкурорт”. Перебувало у віданні Української республіканської ради по 

управлінню курортами профспілок. Координувало діяльність санаторно-курортних і 
оздоровчих установ, розташованих в зоні її дії, незалежно від їх відомчої приналеж-

ності, в частині використання ліків і курортних факторів, організації санаторно-

курортного режиму, проведення заходів щодо охорони навколишнього середовища. 
Припинило діяльність на підставі постанови президії Укрпрофради від 28 січня 

1992 р. № III-I у зв’язку зі створенням Миколаївського відділення акціонерного то-

вариства “Укрпрофздравниця”. 

Перше надходження документів – 1985 р., останнє – 2001 р. 

 

Постанови і розпорядження колегії Центральної ради по управлінню ку-

рортами профспілок, колегії Української центральної ради по управлінню ку-

рортами профспілок, обласної ради профспілок, територіальної ради, головно-

го лікаря об’єднання. Протоколи засідань колегії територіальної ради, техніч-

них нарад, науково-курортної комісії, зборів партійно-господарського активу 

санаторно-курортних працівників. Положення про територіальну раду (1971). 

Реєстраційні документи Миколаївського об’єднання (1991). Листування з пи-

тань будівництва і експлуатації санаторно-курортних і оздоровчих установ, 

фінансування, медичної і культурно-масової роботи. Плани будівництва сана-
торно-курортних об’єктів, розповсюдження путівок, фінансово-господарські 
плани та інші. Статистичні звіти, зведені медичні звіти, медичні звіти оздоро-

вчих установ, звіти про культурно-масову роботу курортів, про виконання 

плану капітального будівництва, звіти про фінансово-господарську діяльність 

та інші, штатні розписи, кошториси видатків. Документи про роботу профспі-
лкового комітету. 
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Генеральний комісар 

Генеральный комиссар 

Ф. Р-2033, 58 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. і нім. мови. 

Утворений у серпні 1941 р. згідно з наказами імперського комісара.  
Був вищим органом управління на території міста. 
Припинив діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області.  
У 1990 р. розсекречено 25 справ. 

 

Розпорядження, укази, повідомлення, приписи генерального комісара 
округу з питань роботи земельних управлінь. Списки працівників управлінь та 
землемірів. Повідомлення комісарів Долинського, Олександрівського, Ново-

миргородського округів та комісарів міст Херсона, Первомайська, Вознесен-

ська, Кіровограда, Миколаєва про роботу земельних управлінь. Відомості про 

стан доріг в окрузі. Приписи рейхскомісара про діяльність німецьких шкіл. 

Листування з рейхскомісаром про організацію курсів землемірів та техніків. 

Карти області. 
 

Місцева комендатура 

Местная комендатура 

Ф. Р-1432, 1 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Нім. мова. 

Утворена в 1941 р.  

Забезпечувала громадський порядок у місті, та постачання сільськогосподарської 
продукції окупаційній владі. 
Ліквідована в березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті.  
У 1990 р. розсекречена 1 справа. 
 

Накази коменданта м. Миколаєва щодо регулювання життя в місті. 
 

Префектури 

Префектуры 

2 фонди, 1089 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. і рум. мови. 

Очаківського  повіту ,  ф. Р-1028, 517 од. зб., 1941–1944 рр. 

Голтського  повіту ,  ф. Р-2178, 572 од. зб., 1941–1944 рр. 

Розділ  ІV. ФОНДИ  УСТАНОВ  І  ОРГАНІЗАЦІЙ   

ПЕРІОДУ  НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ  ОКУПАЦІЇ  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ .   

КОМІСІЯ  З  РОЗСЛІДУВАННЯ  ЗЛОЧИНІВ   

НАЦИСТСЬКИХ  ЗАГАРБНИКІВ  
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Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р. 

Були вищою адміністративною установою на території повіту, яким підпорядкову-

вались претури. Префектури очолювали префекти. 

Припинили діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. 
 

Накази, постанови, розпорядження, обіжники та інструкції цивільного гу-

бернатора Трансністрії, румунського і німецького військового командування 

про організацію трудових общин у повіті, реквізицію у населення худоби, 

сільськогосподарських продуктів та теплого одягу для окупантів; стягнення 

податків з власників підприємств; проведення сільгоспробіт; налагодження 

торгівлі; роботу шкіл та медичних установ повіту; виплату заробітної плати 

працівникам лікарень і шпиталів, учителям; обов’язкове вивчення румунської 
мови службовцями установ; призначення служителів церкви; використання на 
різних роботах євреїв і циган. Доповідні записки повітової жандармерії про 

сутички між румунами і німцями, боротьбу з партизанами і радянськими акти-

вістами. Доноси таємних інформаторів про настрій серед населення. Постано-

ви префектури, рапорти чиновників і списки офіцерів та унтер-офіцерів жан-

дармерії на отримання орденів та медалей за активну участь у боротьбі з пар-

тизанами і комуністами. Слідчі справи групи партизанів та осіб, які порушили 

порядки окупантів. Прохання жителів повіту на дозвіл проїзду через митни-

цю; на відкриття підприємств; колишніх репресованих на дозвіл поселення їх 

на території Трансністрії. Грошові перекази єврейського товариства з Румунії 
для євреїв, які перебувають у гетто. Списки примарій, трудових общин; осіб, 

які перебувають в таборах; старост сільських управ; жителів повіту, відправ-

лених до Румунії. Особові справи чиновників префектури, посвідчення. Жур-

нали реєстрації кореспонденції. Статистичні звіти лікарняних дільниць про 

народжуваність, захворювання і смертність у повіті. Списки вчителів, службо-

вців префектури та Очаківської тюрми, бригадирів риболовецьких бригад, пе-
реселенців-молдован з Рибницького повіту. Відомості на виплату заробітної 
плати. 

 

Претури 

Претуры 

11 фондів, 3623 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і рум. мови. 

Александерфельдського  району, ф. Р-1588, 384 од. зб., 1941–1944 рр. 

Варварівського  району, ф. Р-1591, 549 од. зб., 1941–1944 рр. 

Веселинівського  району, ф. Р-1593, 298 од. зб., 1941–1944 рр. 

Великовраді ївського  району, ф. Р-2425, 314 од. зб., 1941–1943 рр. 

Голтського  району, ф. Р-2084, 832 од. зб., 1941–1943 рр. 

Доманівського  району, ф. Р-2418, 161 од. зб., 1941–1943 рр. 

Кривоозерського  району, ф. Р-2689, 425 од. зб., 1941–1943 рр. 

Ландауського  району, ф. Р-1594, 225 од. зб., 1941–1944 рр. 

Мостівського  району, ф. Р-2690, 154 од. зб., 1942–1944 рр. 
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с .  Нечаяне  Варварівського району, ф. Р–1994, 11 од. зб., 1942–1943 рр. 

Очаківського  району, ф. Р-1592, 240 од. зб., 1941–1944 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Були середньою ланкою місцевого органу державної влади, які очолювали претори. 

Припинили діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. 
 

Накази, постанови, розпорядження, обіжники губернатора Трансністрії, 
префектури про реквізицію у населення худоби, зерна, птиці, вовни, шкіри; 

про стягнення податків; підготовку до проведення польових та зернозбираль-

них робіт у трудових общинах; використання на роботах єврейського населен-

ня. Звіти трудових общин про наявність насіннєвих фондів, стан посівів, уро-

жайність зернових та виноградників; про виконання планів держпостачань. 

Статистичні відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, свиней; 

про площі посівів по трудобщинах. Листування з жандармським легіоном та 
префектурою про грабежі та насильства з боку німецько-румунських солдатів; 

про наявність складів із награбованим та трофейним майном; про відправлен-

ня до Румунії реквізованих худоби та зернопродуктів. Списки селян – платни-

ків податків, подвірні списки жителів сіл. Відомості на видачу зарплати пра-
цівникам претури, вчителям, робітникам державних ферм, МТС. 

 

Примарії 
Примарии 

117 фондів, 2627 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і рум. мови. 

А л е к с а н д е р ф е л ь д с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Адамівка ,  ф. Р-1595, 81 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Аджіаска ,  ф. Р-1597, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Андрієво -Зорине ,  ф. Р-1599, 31 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Анатолівка ,  ф. Р-1647, 46 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Данилівка ,  ф. Р-1633, 30 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Дмитрівка ,  ф. Р-1821, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Журівка ,  ф. Р-1820, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Кози ,  ф. Р-1819, 7 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Комісарівка ,  ф. Р-1863, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Матіясове ,  ф. Р-1602, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Новоселівка ,  ф. Р-1603, 48 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Новоолександрівка ,  ф. Р-1641, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Нечаяне ,  ф. Р-1852, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Ташине ,  ф. Р-1604, 15 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Тузли ,  ф. Р-1605, 11 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Федорівка ,  ф. Р-1606, 15 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Червона  Україна ,  ф. Р-1607, 15 од. зб., 1941–1944 рр. 

В а р в а р і в с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Варварівка ,  ф. Р-1610, 14 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Велика  Корениха ,  ф. Р-1609, 16 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Великий  Кут ,  ф. Р-1611, 27 од. зб., 1941–1944 рр. 



678 

Державний архів Миколаївської області 

с .  Ковалівка ,  ф. Р-1612, 24 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Карликівка ,  ф. Р-1634, 15 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Корчине ,  ф. Р-1637, 3 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Кир ’яківка ,  ф. Р-1805, 4 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Мала  Корениха ,  ф. Р-1640, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Новогригорівка ,  ф. Р-2126, 9 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Новобогданівка ,  ф. Р-1617, 11 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Ольжине ,  ф. Р-1618, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Петрово -Солониха ,  ф. Р-1619, 27 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Сливине ,  ф. Р-1620, 3 од. зб., 1943 р. 

с .  Трихати ,  ф. Р-1804, 20 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Шурине ,  ф. Р-1622, 16 од. зб., 1942 р. 

В е с е л и н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Кантакузівка ,  ф. Р-1623, 1 од. зб., 1941–1942 рр. 

В е л и к о в р а д і ї в с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Велика  Врадіївка ,  ф. Р-2620, 15 од. зб., 1942–1944 рр. 

с .  Великовеселе ,  ф. Р-2622, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Граціанівка ,  ф. Р-2592, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Доброжанівка ,  ф. Р-2085, 21 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Іванівка ,  ф. Р-2616, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Ковалівка ,  ф. Р-2619, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Кумарі ,  ф. Р-2723, 29 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Макієве ,  ф. Р-2283, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Мар ’янівка ,  ф. Р-2591, 18 од. зб., 1941–1943 рр.  

с .  Мала  Врадіївка ,  ф. Р-2621, 15 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Нововасилівка ,  ф. Р-2615, 9 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Новоолексі ївка ,  ф. Р-2617, 1 од. зб., 1941 р. 

с .  Новопавлівка ,  ф. Р-2618, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Филимонівка ,  ф. Р-2280, 4 од. зб., 1941–1943 рр. 

Г о лт с ь к о г о  р а й о н у :  

м .  Голта ,  ф. Р-2177, 406 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Грушівка ,  ф. Р-2086, 36 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Жолобки ,  ф. Р-2172, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Кінецьпіль ,  ф. Р-2167, 16 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Кам ’яний  Міст ,  ф. Р-2170, 12 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Кумарі ,  ф. Р-2171, 21 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Кам ’яна  Балка ,  ф. Р-2173, 5 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Катеринка ,  ф. Р-2175, 36 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Кримка ,  ф. Р-2174, 35 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Полтавка ,  ф. Р-2179, 14 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Романова  Балка ,  ф. Р-2168, 20 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Станіславчик ,  ф. Р-2634, 12 од. зб., 1942–1944 рр. 

с .  Степківка ,  ф. Р-2169, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

Д о м а н і в с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Богданівка ,  ф. Р-2408, 7 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Доманівка ,  ф. Р-2609, 8 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Карлівка ,  ф. Р-2612, 2 од. зб., 1941 р. 

с .  Козубівка ,  ф. Р-2614, 8 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Маринівка ,  ф. Р-2610, 25 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Марієнбург ,  ф. Р-2608, 8 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Миколаївка ,  ф. Р-2406, 18 од. зб., 1941–1942 рр. 
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с .  Новоселівка ,  ф. Р-2407, 15 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Олександродар ,  ф. Р-2611, 16 од. зб., 1941–1943 рр. 

К р и в о о з е р с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Багачівка ,  ф. Р-2637, 9 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Бурилове ,  ф. Р-2404, 16 од. зб., 1941–1941 рр. 

с .  Берізки ,  ф. Р-2724, 14 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Велика  Мечетня ,  ф. Р-2642, 24 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Волошине ,  ф. Р-2401, 5 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Голоскове ,  ф. Р-2640, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Криве  Озеро ,  ф. Р-2409, 10 од. зб., 1943 р. 

с .  Криве  Озеро ,  ф. Р-2631, 17 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Криве  Озеро ,  ф. Р-2643, 17 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Красненьке ,  ф. Р-2646, 82 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Курячі  Лози ,  ф. Р-2639, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Луканівка ,  ф. Р-2636, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Мала  Мечетня ,  ф. Р-2635, 20 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Мазурове ,  ф. Р-2403, 10 од. зб., 1941–1942 рр. 

с .  Михалкове ,  ф. Р-2402, 19 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Миколаївка ,  ф. Р-2644, 24 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Очеретня ,  ф. Р-2638, 24 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Секретарка ,  ф. Р-2645, 13 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Сирове ,  ф. Р-2641, 16 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Токарівка ,  ф. Р-2632, 5 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Тридуби ,  ф. Р-2633, 23 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Тернувате ,  ф. Р-2405, 21 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Чаусове ,  ф. Р-2630, 13 од. зб., 1941–1943 рр. 

Л а н д а у с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Андріївка ,  ф. Р-1625, 1 од. зб., 1942 р. 

с .  Тернувате ,  ф. Р-1806, 5 од. зб., 1941–1943 рр. 

Мо ст і в с ь к о г о  р а й о н у :  

с .  Веселе ,  ф. Р-2623, 31 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Градівка ,  ф. Р-2627, 8 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Грибоносове ,  ф. Р-2624, 5 од. зб., 1942 р. 

с .  Колосівка ,  ф. Р-2628, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Лідіївка ,  ф. Р-2625, 2 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Мостове ,  ф. Р-2629, 34 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Новоумань ,  ф. Р-2626, 12 од. зб., 1941–1943 рр. 

О ч а к і в с ь к о г о  р а й о н у :  

м .  Очаків ,  ф. Р-1642, 451 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Аджиголь ,  ф. Р-1627, 10 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Анчекрак ,  ф. Р-1628, 27 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Бейкуш ,  ф. Р-1629, 23 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Володимирівка ,  ф. Р-1631, 6 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Іванівка ,  ф. Р-1648, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Іжицьке ,  ф. Р-2289, 3 од. зб., 1941–1942 рр. 

с .  Каталине ,  ф. Р-1636, 13 од. зб., 1943–1944 рр. 

с .  Козирка ,  ф. Р-1638, 10 од. зб., 1941–1943 рр.  

с .  Куцуруб ,  ф. Р-1614, 64 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Камбурліївка ,  ф. Р-1816, 2 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Миколаївка ,  ф. Р-1890, 16 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Поди ,  ф. Р-1814, 10 од. зб., 1942–1944 рр. 
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с .  Парутине ,  ф. Р-1645, 38 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Покровка ,  ф. Р-1644, 6 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Турчанів ,  ф. Р-2127, 1 од. зб., 1943 р. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р. Підпорядковувались претурам. 

Виконували управлінські функції. Примарії очолювали примарі. 
Припинили діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Накази верховного командування румунської армії про трудову повин-

ність, рибальство. Накази претури і розпорядження префектури про розподіл і 
охорону врожаю, ремонт шляхів, про облік реквізованих у населення сільгос-
ппродуктів, худоби та птиці; оподаткування населення; смертну кару за допо-

могу партизанам; вивчення румунського алфавіту; вибір церковного комітету; 

мобілізацію молоді; складання подвірних списків; реєстрацію євреїв; перефо-

рмування колгоспів у трудові общини; реєстрацію мешканців примарії та ін. 

Відомості про реквізицію зерна, худоби, стан держфондів. Табелі обліку тру-

доднів і списки населення примарій. Списки військовополонених і комсомо-

льців, поліцейських, жандармів, пожежників, військовозобов’язаних. Заяви 

членів трудобщин про виділення земельних ділянок, реєстрацію актів грома-
дянського стану. Списки кваліфікованих робітників, службовців. Списки чле-
нів общини, які сплачують податок. Відомості про поліцейських і переклада-
чів. Анкетні дані на поліцейських. Відомості на виплату заробітної плати слу-

жбовцям примарії. Касові документи. 

 

Миколаївська міська управа 

Николаевская городская управа 

Ф. Р-2780, 2 од. зб., 1942 р. Опис. Нім. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювала керівництво господарським життям. Виконувала управлінські функції – 

підтримка та зміцнення окупаційного режиму. 

Припинила діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. У 1990 р. розсекречені 2 справи. 

 

Листування з міським комісаріатом про надання допомоги родинам, чиї 
близькі добровільно виїхали до Німеччини; про ремонт будівлі історичного 

музею. Штатні розписи установ та підприємств, що представлені на затвер-

дження до міської управи. 

 

Волосні управи 

Волостные управы 

2 фонди, 30 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і укр. мови. 

с .  Нововасилівка ,  ф. Р-1043, 15 од. зб., 1941–1944 рр. 

с .  Дружелюбівка ,  ф. Р-1047, 15 од. зб., 1942–1944 рр. 
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Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Виконували управлінські функції як допоміжні органи. Підтримували окупаційний 

режим.  

Припинили діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. 
 

Накази, постанови та оголошення гебітскомісара, районної та окружної 
управ про стягнення податків і штрафів; здачу населенням зерна, одягу; реєст-
рацію населення для виконання трудової повинності; виявлення і видачу пар-

тизанів. Листування з питань тимчасової реєстрації осіб, які прибули з інших 

областей; про проведення посівних кампаній; заборону забою худоби. Списки 

платників податків та осіб, які виїхали на роботу до Німеччини. Списки пра-
цездатного населення. Відомості нарахування трудоднів. Списки членів земе-
льних товариств. Акти про забій худоби без дозволу окупаційної влади. 

 

Районні управи 

Районные управы 

3 фонди, 32 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і укр. мови. 

Арбузинська ,  ф. Р-1070, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

Привільнянська ,  ф. Р-1077, 30 од. зб., 1941–1944 рр. 

Благодатненська ,  ф. Р-1430, 1 од. зб., 1942–1944 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в серпні 1941 р. 

Виконували управлінські функції як допоміжні органи на території районів. Допо-

магали окупаційній владі налагоджувати місцеве управління на селі, у стягненні 
податків з населення. 

Припинили діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. 
 

Накази, розпорядження та інструкції Миколаївського обласного комісаріа-
ту про норми та терміни здачі худоби, хліба, картоплі. Звіти управ про полі-
тичний та економічний стан. Звіти агрономів про стан, якість та розміри посі-
вів. Списки господарств, що не сплатили податки; членів господарств, які за-
били худобу без дозволу для партизанів і радянських військовополонених. 

Заяви в управу розкуркулених про повернення майна. Списки громадян, відп-

равлених до Німеччини. Акти про стягнення штрафів за невихід на роботу та 
невиконання вимог окупаційної влади. Списки вчителів, спеціалістів та пра-
цівників установ. Прибутково-видаткові документи. 

 

Сільські управи 

Сельские управы 

17 фондів, 98 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і укр. мови. 

Калузька ,  ф. Р-1045, 22 од. зб., 1941–1944 рр. 

Семенівська ,  ф. Р-1067, 4 од. зб., 1942–1944 рр. 
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Мар ’янівська ,  ф. Р-1068, 22 од. зб., 1941–1943 рр. 

Костянтинівська ,  ф. Р-1071, 1 од. зб., 1942 р. 

Привільнянська ,  ф. Р-1078, 9 од. зб., 1942–1944 рр. 

Новогороженська ,  ф. Р-1079, 2 од. зб., 1942–1944 рр. 

Антонівська ,  ф. Р-1080, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

Новобірзулівська ,  ф. Р-1081, 2 од. зб., 1942–1944 рр. 

Інгульська ,  ф. Р-1082, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

Лобріївська ,  ф. Р-1083, 2 од. зб., 1943–1944 рр. 

Забєлінська ,  ф. Р-1084, 2 од. зб., 1943–1944 рр. 

Кашперо -Миколаївська ,  ф. Р-1085, 2 од. зб., 1943–1944 рр. 

Новопетрівська ,  ф. Р-1086, 2 од. зб., 1943–1944 рр. 

Новополтавська ,  ф. Р-1087, 2 од. зб., 1943–1944 рр. 

Єрмолаївська ,  ф. Р-1088, 2 од. зб., 1942–1944 рр. 

Пересадівська ,  ф. Р-1110, 9 од. зб., 1941–1944 рр. 

Богоявленська ,  ф. Р-1111, 11 од. зб., 1943–1944 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в серпні 1941 р. 

Здійснювали керівництво сільськими громадами. 

Припинили діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів 

із області. 
 

Накази, розпорядження районного коменданта по сільських управах про 

встановлення цін на сільгосппродукти, ремонт доріг, проведення перепису 

населення, повернення населенням державного майна. Статистичні звіти про 

кількість населення по управі, стягнення податків, збір зерна, наявність моло-

дняка. Листування з районними управами про проведення посівних кампаній, 

здачу населенням продуктів для окупантів. Списки службовців, які отримали 

земельні ділянки. Списки німців, які проживають на території сільуправ; вій-

ськовополонених, які повернулися із Німеччини; комуністів та сільських акти-

вістів; платників податків. Заяви розкуркулених про повернення їм конфіско-

ваного майна. Довідки та свідоцтва про народження. Табелі обліку робочого 

часу працюючих на окопах. 

 

Відділ запису актів громадянського стану  

при Миколаївській міській управі 
Отдел записи актов гражданского состояния  

при Николаевской городской управе 

Ф. Р-1038, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Був органом юстиції, надавав юридичну допомогу населенню, реєстрував шлюби, 

розлучення та смерті. 
Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Заяви громадян про надання витягів із метричних книг. 
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Голтська комерційна адміністрація 

Голтская коммерческая администрация 

Ф. Р-2077, 6 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рос. і рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р. 

Була виконавчим органом німецької адміністрації, якою керували німецькі чиновни-

ки. Займалась організацією торгівлі та постачання товарів і продуктів у районі. 
Припинила діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із обла-
сті. 
 

Фактури на відпуск цигарок, сірників, солі для префектури Голтського повіту. 

 

Органи поліції 
Органы полиции 

4 фонди, 10 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. і нім. мови. 

Кримінальна ,  ф. Р-1433, 2 од. зб., 1941–1944 рр. 

Охоронна  “СД”,  ф. Р-1434, 2 од. зб., 1942–1943 рр. 

Очаківська ,  ф. Р-1651, 5 од. зб., 1942–1943 рр. 

Голтська ,  ф. Р-2665, 1 од. зб., 1942 р. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р. 

Виконували охоронні функції, вели облік населення; підтримували порядок у насе-
лених пунктах. Проводили обшуки, облави, арешти; охороняли табори військовопо-

лонених; займалися паспортизацією. Діяли під керівництвом німецької жандармерії. 
Припинили діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Накази, розпорядження повітової префектури і районної претури про забо-

рону носіння зброї, реєстрацію всіх видів транспорту. Списки службовців по-

ліції; мешканців та інвалідів (м. Очаків). Відомості на видачу заробітної плати 

співробітникам поліції. 

ЮСТИЦІЯ ,  СУД  

Мировий суддя Привільнянського району 

Мировой судья Привольнянского района 

Ф. Р-1101, 4 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Укр. мова. 

Утворений окупаційною адміністрацією у 1941 р. як судовий орган.  

Розглядав кримінальні і цивільні справи, надавав юридичну допомогу населенню. 

Припинив свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських оку-

пантів із області. 
 

Судові справи щодо позик на утримання дітей, розділу майна. 
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Миколаївська юридична консультація 

Николаевская юридическая консультация 

Ф. Р-1710, 1 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Надавала юридичні консультації населенню.  

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
У 1990 році розсекречена 1 справа. 
 

Відомості на видачу заробітної плати адвокатам юридичної консультації. 

УСТАНОВИ  І  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРЕСИ  ТА  ДРУКУ  

Редакції і друкарні газет 

Редакции и типографии газет 

4 фонди, 158 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., укр., нім. мови. 

Друкарня газети “Українська думка”, м. Миколаїв, ф. Р-1017, 73 од. зб., 1941–1944 рр. 

Редакція газети “Українська думка”, м. Миколаїв, ф. Р-1035, 44 од. зб., 1941–1944 рр. 

Редакція і друкарня газети “Прибузькі новини”, м. Голта, ф. Р-2661, 35 од. зб.,  

1941–1943 рр. 

Голтська повітова редакція і друкарня газети “Українські новини”, м. Голта,  
ф. Р-2664, 6 од. зб., 1941–1942 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися друкуванням газет, інформаційною діяльністю.  

Припинили свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських оку-

пантів із області. 
У 1990 р. розсекречено 36 справ: 16 справ (друкарня газети “Українська думка”), 

18 справ (редакція і друкарня газети “Прибузькі новини”), 2 справи (Голтська пові-
това редакція і друкарня газети “Українські новини”). 

 

Постанови гебітскомісара та поліції про німецький режим у м. Миколаєві, 
про податки, про трудповинність та ін. Повідомлення німецького інформбю-

ро. Повідомлення Верховного командування з квартири фюрера, командуван-

ня Нахріхтенбюро. Міжнародні огляди. Промова фюрера в Рейхстазі. Об’яви 

окремих осіб про розшук рідних, втрату документів. Накази по редакції і дру-

карні з особового складу. Статті, розповіді, вірші кореспондентів. Списки і 
заяви різних підприємств і громадян. Листування з префектурою, претурами, 

примаріями і поліцією про передплату на газети. Антирадянські статті. Відо-

мості на зарплату. Касові документи. 
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ПРАЦЯ  

Миколаївська міська біржа праці 
Николаевская городская биржа труда 

Ф. Р-2781, 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою у 1941 р. Здійснювала облік безро-

бітних та працевлаштовувала населення. 

Припинила діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із обла-
сті. 
 

Замовлення на робочу силу та підтвердження про прибуття на роботу. 

ФІНАНСИ ,  СТАТИСТИКА   

ТА  ДЕРЖАВНЕ  СТРАХУВАННЯ  

Фінансовий відділ при Миколаївській міський управі 
Финансовый отдел при Николаевской городской управе 

Ф. Р-1021, 30 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою у 1941 р. Здійснював контороль за 

станом фінансування установ на території району, складав районний бюджет та за-
безпечував його виконання. 

Припинив діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Плани-кошториси. Заяви кустарів на придбання патенту. Акти обстеження 

кустарного виробництва. Листування з установами з фінансових питань. Що-

денні звіти про надходження податків. Списки осіб, які виїхали до Німеччини. 

 

Миколаївський господарчий банк 

Николаевский хозяйственный банк 

Ф. Р-1963, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рос., нім. мови. 

Діяльність банку простежується за документами протягом 1942 р. Виконував функ-

ції банку: приймав внески на зберігання, нараховував відсотки, надавав позики. 

 

Справа про здачу грошей на обмін за 1942 р. 

 

Миколаївська обласна контора господарчого банку 

Николаевская областная контора хозяйственного банка 

Ф. Р-1104, 153 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рос., нім. мови.  

Утворена нацистською окупаційною владою у 1941 р. Займалась фінансуванням 

МТС, радгоспів; кредитуванням. 
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Припинила діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Обіжники і розпорядження управляючого контори. Зразки підписів відді-
лень господарчого банку. Листування з банками та установами. Бухгалтерські 
відомості на зарплату і документи по господарчих затратах. Картотека особо-

вих рахунків. П’ятиденні звіти та реєстри про видані квитанції за доставку 

продуктів сільського господарства. Меморіальні та касові документи. 

 

Статистичне бюро при Миколаївській міській управі 
Статистическое бюро при Николаевской городской управе 

Ф. Р-2134, 2 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворено нацистською окупаційною владою у 1941 р. Проводило роботу по статис-
тиці населення, промисловості, сільського господарства, фінансів, народної освіти, 

охорони здоров’я. 

Припинило діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Статистичні відомості про кількість населення в місті Миколаєві та його 

передмістях. Звіт про розміри площі засіву під урожай 1942 року по держма-
єтках Миколаївського гебітскомісаріату. 

 

Привільнянська районна інспекція державного страхування 

Привольнянская районная инспекция государственного страхования 

Ф. Р-1099, 1 од. зб., 1943–1944 рр. Рос., укр. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою у 1941 р. Займалася страхуванням май-

на колективних господарств, торговельних підприємств; особистим страхуванням 

громадян. Керувала діяльністю райстрахінспекторів. 

 

Розпорядження інспекції. Інструкції щодо обов’язкового страхування. Звіт 
інспекції. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

ПІДПРИЄМСТВА  ВАЖКО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

 

Завод “Південна суднобудівна верф” 

Завод “Южная судостроительная верфь” 

Ф. Р-1018, 39 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., нім. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався капітальним ремонтом суден, будував плавучі доки. 
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Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. У 1990 р. розсекречено 4 справи. 

 

Розпорядження бюро особового складу. Накази начальника особового 

складу німецького командування та директора верфі з адміністративно-госпо-

дарських питань та з особового складу. Відомості щодо устаткування цехів, 

зведення про хід виконання замовлень. Списки робітників на одержання дров. 

Списки військовополонених, які працювали на заводі. Відомості про запасні 
деталі, рух робочої сили. Штатний розпис.  

 

Миколаївський санітарно-технічний завод 

Николаевский санитарно-технический завод 

Ф. Р-1033, 6 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Припинив свою діяльність в 1944 р. у зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Виробничі замовлення, наряди на роботу. Виконавчі кошториси заводу. 

 

Голтський моторемонтний механічний завод 

Голтский моторемонтный механический завод 

Ф. Р-2410, 53 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Книга реєстрації законів і вимог на отримання матеріалів для виконання 

замовлень. Заяви працівників про приймання і звільнення. Списки робітників і 
службовців заводу та відомості на зарплату. 

 

Електричні станції 
Электрические станции 

2 фонди, 54 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Електрична станція м. Миколаєва, ф. Р-1114, 10 од. зб., 1943–1944 рр. 

Гідроелектростанція претури Голтського району м. Голта, ф. Р-2686, 44 од. зб., 

1941–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювали електропостачання в містах. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Баланси електростанції. Списки боржників за електроенергію. Табелі ви-

ходу на роботу. Відомості на видачу заробітної плати. Особові рахунки абоне-
нтів електромережі. 
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ПІДПРИЄМСТВА  ЛЕГКО Ї  ПРОМИСЛОВОСТ І  

Миколаївський бавовноочисний завод 

Николаевский хлопкоочистительный завод 

Ф. Р-2046, 18 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., нім. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався виготовленням сировини для трикотажних виробів. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Річні звіти. Бухгалтерські документи касового та меморіального порядку. 

Оборотні відомості. 
 

Голтський миловарно-шкіряний завод 

Голтский мыловарно-кожевенный завод 

Ф. Р-2411, 48 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався обробкою шкіри та виготовленням шкіряних виробів. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази претора Голтського району і директора заводу з основної діяльнос-
ті та з особового складу. Листування з претурою Голтського району з питань 

приймання на роботу і звільнення. Заяви про приймання на роботу. Акти ко-

місії з обміну шкіри. Авансові звіти. Відомості на видачу заробітної плати ро-

бітникам і службовцям заводу. 

 

Голтський шкіряний завод 

Голтский кожевенный завод 

Ф. Р-2674, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався обробкою шкіри та виготовленням шкіряних виробів. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Приймально-здавальні акти. Відомості на видачу заробітної плати. 
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ПІДПРИЄМСТВА ,  УСТАНОВИ  ХА РЧОВО Ї   

ПРОМИСЛОВОСТ І  

Маслозаводи 

Маслозаводы 

7 фондів, 160 од. зб., 1942–1944 рр. Описи. Рос., укр., рум. мови. 

Костянтинівський ,  ф. Р-1022, 6 од. зб., 1942–1944 рр. 

Привільнянський ,  ф. Р-1102, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури  Варварівського  району ,  ф. Р-1764, 97 од. зб., 1942–1943 рр. 

Села  Нечаяне  Варварівського  району ,  ф. Р-1882, 13 од. зб., 1943 р. 

Дирекції  харчової  промисловості  губернаторства  Трансністрі ї ,  с .  Мосто -

ве ,  ф. Р-2677, 4 од. зб., 1942–1943 рр. 

Голтський ,  ф. Р-2680, 11 од. зб., 1942–1943 рр. 

Дирекції  харчової  промисловості  губернаторства  Трансністрі ї ,  с .  Криве  

Озеро ,  ф. Р-2683, 28 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися виробництвом масла та маслопродуктів. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази інструктора-ревізора Очаківської повітової префектури з основної 
діяльності. Виробничо-фінансові плани і звіти. Відомості про надходження 

сировини для переробки. Штатні розписи. Списки робітників. Звіти про що-

денний випуск продукції по цехах. Відомості на видачу заробітної плати. 

 

Молокозаводи 

Молокозаводы 

2 фонди, 95 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос., рум. мови. 

Голтський ,  ф. Р-2681, 57 од. зб., 1941–1944 рр. 

Врадіївський ,  ф. Р-2682, 38 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися випуском молокопродуктів. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Розпорядження претури Великоврадіївського району про розподіл продук-

ції заводу. Листування з претурою про облік пального і молокопродуктів. Ві-
домості про надходження реквізованого у населення молока. Посвідчення на 
відрядження. Списки на видачу молочних продуктів працівникам примарії, 
окупаційним військам. Списки робітників заводу і сепараторних пунктів. Ві-
домості на видачу заробітної плати і отримання молочних продуктів. 
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Голтський хлібозавод 

Голтский хлебзавод 

Ф. Р-2678, 25 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався виробництвом хліба і хлібної продукції. 
Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Звіти про роботу заводу. Відомості на видачу заробітної плати. Списки 

робітників заводу. 

 

Голтський пивоварний завод 

Голтский пивоваренный завод 

Ф. Р-2679, 66 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займався переробкою сировини та виробництвом пива, реалізовував свою продук-

цію. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Постанови маршала Румунії Антонеску і Голтської міської управи про від-

новлення зруйнованих будівель, накладення військової контрибуції. Розпо-

рядження та обіжники примарії Голти про рух транспорту по місту, про вста-
новлення ставок робітникам заводу і збір архівних матеріалів. Накази дирек-

тора заводу з основної діяльності. Листування з примарією про одержання па-
лива. Відомості про надходження зерна і реалізацію продукції. Списки робіт-
ників і службовців. Табелі обліку роботи. Відомості на видачу зарплати. 

 

Голтська ковбасна фабрика 

Голтская колбасная фабрика 

Ф. Р-2672, 63 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалася виготовленням ковбасних виробів. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази і розпорядження повітової префектури і претури Голтського райо-

ну про встановлення цін на продукцію, про відпуск ковбасних виробів окупа-
ційним військам. Листування з префектурою і претурою Голти щодо обліку 

звітності. Списки і посвідчення працівників і військовополонених – робітни-

ків фабрики. Табелі обліку виходу на роботу. Відомості на видачу заробітної 
плати. 
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Хлібопекарні 
Хлебопекарни 

2 фонди, 17 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Хлібопекарня  с .  Криве  Озеро ,  ф. Р-2399, 7 од. зб., 1942–1943 рр. 

Хлібопекарня  с .  Врадіївка ,  ф. Р-2671, 10 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Діяльність пекарень простежується за документами протягом 1942–1943 рр. 

 

Розпорядження претури Великоврадіївського району на видачу хліба жан-

дармам, окупаційним військам. Акти інвентаризації майна пекарні. Відомості 
на видачу заробітної плати робітникам пекарень, співробітникам претури і 
примарії. 

 

Елеватори 

Элеваторы 

8 фондів, 211 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Александерфельдської  претури ,  ф. Р-1768, 46 од. зб., 1941–1943 рр. 

Села  Новоселівка ,  ф. Р-1769, 73 од. зб., 1941–1943 рр. 

Ст .  Маринівка  Веселинівського  району ,  ф. Р-1825, 12 од. зб., 1942–1943 рр. 

Елеватор  префектури  Очаківського  повіту ,  ф. Р-2099, 2 од. зб., 1941–1942 рр. 

Претури  Великовраді ївського  району ,  ф. Р-2277, 24 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури  Голтського  району ,  с .  Кам’яний  Міст ,  ф. Р-2397, 6 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури  Голтського  району ,  м .  Голта ,  ф. Р-2684, 47 од. зб., 1941–1943 рр. 

Претури  Мостівського  району ,  с .  Колосівка ,  ф. Р-2685, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Діяльність елеваторів простежується за документами протягом 1941–1943 рр.  

Займалися зберіганням зерна. 
 

Розпорядження претури про відвантаження зерна, накази з господарських 

питань та з особового складу. Відомості про рух зернопродуктів. Книги облі-
ку. Накладні щодо руху зернопродуктів і здачі зерна. Табелі виходу на роботу. 

Доручення на отримання зерна. Відомості на видачу заробітної плати. 

 

Новобузьке млинове управління 

Новобугское мельничное управление 

Ф. Р-1029, 107 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., укр., нім. мови. 

Утворено нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Керувало та організовувало роботу пекарень та млинів. 

Припинило свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази, розпорядження, інструкції, обіжники рейхскомісара України, об-

ласного млинового об’єднання, уповноваженого районної управи, Миколаїв-

ської філії товариства зернових виробництв України і листування з ними та ін. 
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установами щодо режиму робочого часу, оподаткування, видачі заробітної 
плати, звільнення німецьких громадян від сплати податків, переробки зерна 
на млині, техніки безпеки та протипожежного захисту. Звіти млинів Ново-

бузького району з фінансово-господарської діяльності. Відомості щодо наяв-

ності і переробки зерна, обліку і здачі мерчука хлібофуражним пунктам, реа-
лізації продукції. Відомості на видачу відходів і заробітної плати робітникам і 
службовцям. Прибутково-видаткові ордери, інвентаризаційні відомості і бала-
нси. Списки господарств району, що мають олійне насіння. Посвідчення про 

відрядження. 

 

Млини 

Мельницы 

22 фонди, 212 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Села Парутине Очаківського району і повіту, ф. Р-1766, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

Села Федорівка Очаківського району і повіту, ф. Р-1767, 9 од. зб., 1941–1943 рр. 

Села Велика Корениха Варварівського району Очаківського повіту, ф. Р-1813, 

6 од. зб., 1941–1944 рр. 

Хутора Гарматчик Александерфельдського району Очаківського повіту, ф. Р-1835, 

5 од. зб., 1942–1943 рр. 

Села Старобогданівка Варварівського району Очаківського повіту, ф. Р-1879, 3 од. 

зб., 1942–1944 рр. 

Претури Великоврадіївського району, с. Велика Врадіївка, ф. Р-2278, 30 од. зб., 

1941–1943 рр. 

Млин претури Голтського повіту, с. Кінецьпіль Голтського району і повіту,  

ф. Р-2390, 11 од. зб., 1942–1943 рр. 

“Кінгруст” претури Голтського повіту, с. Романова Балка Голтського району і 
повіту, ф. Р-2393, 9 од. зб., 1941–1943 рр. 

№ 7 “Кінгруст” претури Голтського повіту, с. Романова Балка Голтського райо-

ну і повіту, ф. Р-2394, 1 од. зб., 1943 р. 

Претури Кривоозерського району, с. Багачівка, ф. Р-2400, 5 од. зб., 1942 р. 

Претури Кривоозерського району, с. Голоскове, ф. Р-2422, 33 од. зб., 1941–1943 рр. 

№ 1 елеватора претури Голтського району, м. Голта Голтського повіту, ф. Р-2423, 

5 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Доманівського району, с. Доманівка Доманівського району Голтського 

повіту, ф. Р-2647, 11 од. зб., 1941–1943 рр. 

Претури Великоврадіївського району, с. Новопавлівка, ф. Р-2648, 9 од. зб., 1942 р. 

Претури Кривоозерського району, с. Велика Мечетня, ф. Р-2649, 7 од. зб., 1941–

1943 рр. 

Претури Кривоозерського району, с. Тридуби, ф. Р-2650, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Кривоозерського району, с. Сергіївка, ф. Р-2651, 10 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Кривоозерського району, с. Криве Озеро, ф. Р-2652, 15 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Кривоозерського району, с. Берізки, ф. Р-2653, 10 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Мостівського району, с. Мостове, ф. Р-2654, 1 од. зб., 1943 р. 

Претури Кривоозерського району, с. Красненьке, ф. Р-2655, 10 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Кривоозерського району, с. Тернувате, ф. Р-2705, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися помелом зерна, виготовленням борошна. 
Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
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Наказ маршала Антонеску про норми зняття мерчука при помелі зерна на 
млинах. Накази претора Александерфельдського району з питань ремонту 

млинів. Книги обліку щоденної переробки зерна млином. Звіти про рух мерчу-

ка по млину. Акти інвентаризації і ревізії діяльності млина. Журнали реєстра-
ції осіб, які здали зерно для помолу. Заяви і списки осіб для одержання боро-

шна. Листування з претурою про режим робочого часу в установах, ввезення 
та вивезення з території Трансністрії нафтопродуктів, забезпечення пожежної 
безпеки на млинах, рух сировини і продуктів, про фінансово-господарську 

діяльність. Списки робітників. Відомості на видачу заробітної плати. 

 

Новобузький районний плодоовочевий комбінат 

Новобугский районный плодоовощной комбинат 

Ф. Р-1027, 13 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Діяльність комбінату простежується за документами протягом 1941–1942 рр. 

 

Прибутково-видаткові ордери. Відомості на видачу заробітної плати. Баланси. 

 

Голтський птахокомбінат 

Голтский птицекомбинат 

Ф. Р-2687, 45 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений німецько-фашистськими окупантами в 1941 р.  

Діяльність комбінату простежується протягом 1942–1943 рр. 

 

Листування з претурою Голтського району про інвентаризацію майна. Ба-
ланс та пояснювальна записка до нього. Відомості на видачу заробітної плати, 

про відпуск продуктів працівникам комбінату, претури, жандармерії. 

УСТАНОВИ  І  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТРАНСПОРТУ  ТА  ЗВ’ЯЗКУ   

Транспортний відділ при Українській допоміжній  

управі міста Миколаєва 

Транспортный отдел при Украинской вспомогательной  

управе города Николаева 

Ф. Р-1372, 18 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Керував обліком, ремонтом, розподілом усіх видів місцевого транспорту. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Довідки про роботу відділу за 1942 р. Прибутково-видаткові ордери, інве-
нтарні картки балансового обліку транспортного відділу. 
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Врадіївське поштово-телеграфне відділення претури  

Великоврадіївського району Голтського повіту 

Врадиевское почтово-телеграфное отделение претуры  

Великоврадиевского района Голтского уезда 

Ф. Р-2263, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Утворено нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалося забезпеченням поштово-телеграфного зв’язку. 

Припинило свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Квитанції на відправку телеграм установам і приватним особам. 

СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО  

Общинні господарства 

Общинные хозяйства  

7 фондів, 3426 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і укр. мови. 

Очаківського  району  Очаківського повіту, ф. Р-1721 ОАФ, 20 фондів, 126 од. зб., 

1941–1944 рр. 

Веселинівського  району  Березівського повіту, ф. Р-1744 ОАФ, 27 фондів, 138 од. 

зб., 1941–1943 рр. 

Доманівського  району  Голтського повіту, ф. Р-2383 ОАФ, 62 фонди, 614 од. зб., 

1941–1943 рр. 

Мостівського  району  Березівського повіту, ф. Р-2469 ОАФ, 40 фондів, 372 од. зб., 

1941–1944 рр. 

Великоврадіївського  району  Голтського повіту, ф. Р-2512 ОАФ, 66 фондів, 491 од. зб., 

1941–1944 рр. 

Голтського  району  Голтського повіту, ф. Р-2540 ОАФ, 37 фондів, 600 од. зб., 1941–

1944 рр. 

Кривоозерського  району  Голтського повіту, ф. Р-2574 ОАФ, 82 фонди, 1085 од. зб., 

1941–1944 рр. 

 

Утворені на території Миколаївської області нацистською окупаційною владою в 

серпні 1941 р.  

Підпорядковувалися сільським управам. Займалися сільськогосподарськими роботами. 

Припинили свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських оку-

пантів із області. 
У 1990 р. розсекречено 5 справ. 

 

Накази повітової префектури і претури про виконання селянами трудової і 
податкової повинностей. Зведення про стан тваринництва, посівів, хід збору 

врожаю. Статистично-економічні дані про стан трудобщин, плани польових 

робіт. Акти обліку і відомості про кількість обмолоченого зерна та його роз-
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поділ. Акти та відомості інвентаризації майна. Відомості про реквізицію зерна 
і овець, наявність коней і великої рогатої худоби в общинах. Накладні, відо-

мості на видачу зернопродуктів членам трудобщин. Акти реквізиції у населен-

ня великої рогатої худоби, птиці, теплих речей для окупаційних військ. Табелі 
обліку роботи. Списки мешканців трудобщин – платників податків. Табелі 
обліку трудоднів. Подвірні списки радянських військовополонених та мешка-
нців; членів ВКП(б), зареєстрованих окупантами. Прибутково-видаткові, ка-
сові документи. 

 

Споживчі товариства 

Потребительские общества 

3 фонди, 16 од. зб., 1942–1943 рр. Описи. Рос., нім., укр. мови. 

Новоюр ’ ївське ,  ф. Р-1031, 8 од. зб., 1943 р. 

Примарії с. Іванівка Великоврадіївського району, ф. Р-2282, 5 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Великоврадіївського району, с. Кумарі, ф. Р-2670, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займались торгівлею та заготівлею сільськогосподарської продукції на території 
районів. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Інструкції і розпорядження рейхскомісара України. Звіти про роботу. Ві-
домості на видачу заробітної плати. Списки працівників товариств. 

 

Громадські господарства 

Общественные хозяйства 

10 фондів, 416 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

№  7  Казанківської  райуправи ,  ф. Р-1025, 3 од. зб., 1941–1944 рр. 

№  21 Добробалківської  сільуправи ,  ф. Р-1026, 11 од. зб., 1941–1944 рр. 

№  2  Братської  сільуправи ,  ф. Р-1040, 74 од. зб., 1941–1944 рр. 

№  49 Казанківської  сільуправи ,  ф. Р-1042, 2 од. зб., 1942–1943 рр. 

№  15 Казанківської  райуправи ,  ф. Р-1055, 8 од. зб., 1942–1944 рр. 

Арбузинського  району ,  ф. Р-1069 ОАФ, 16 фондів, 160 од. зб., 1941–1944 рр 

Привільнянського  району ,  ф. Р-1094 ОАФ, 8 фондів, 138 од. зб., 1941–1944 рр. 

№  2  Снігурівської  райуправи ,  ф. Р-1103, 18 од. зб., 1941–1943 рр. 

№  51 Майорівської  волосної  управи ,  ф. Р-1109, 1 од. зб., 1943 р. 

№  3  Бармашівської  сільуправи ,  ф. Р-1431, 1 од. зб., 1942 р. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Діяльністю громадських господарств (колгоспів) керували райземвідділи. Проміж-

ним ланцюгом між районними органами та громадськими господарствами були 

опорні пункти. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. У 1990 р. розсекречено 35 справ. 
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Накази коменданта, райземуправління, райуправи про направлення людей 

на роботу до Німеччини, про надання відомостей про хід весняної сівби, наяв-

ність худоби, постачання сільгосппродуктів. Списки евакуйованих людей, 

членів громадських господарств. Відомості гебітскомісаріату. Посвідчення. 

Прибутково-видаткові документи. Відомості на видачу зарплати членам гос-
подарств та відомості щодо обліку трудоднів. 

 

Земельні товариства 

Земельные общества 

3 фонди, 928 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Варварівського району Очаківського повіту, ф. Р-1672 ОАФ, 24 фонди, 326 од. зб., 

1941–1944 рр. 

Александерфельдського району Очаківського повіту, ф. Р-1718 ОАФ, 33 фонди, 

558 од. зб., 1941–1944 рр. 

Ландауського району Березівського повіту, ф. Р-1810 ОАФ, 5 фондів, 44 од. зб., 

1941–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися заготівлею сільгосппродукції для потреб німецької армії та забезпечен-

ням населення сільгосппродуктами, худобою, паливом. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази і розпорядження претури. Протоколи загальних зборів членів зем-

товариств. Звіти, відомості про рух продуктів та палива; наявність та ремонт 
сільгоспреманенту; наявність худоби, птиці, збір податків. Відомості та акти 

інвентаризації майна, реквізиції коней, великої рогатої худоби. Плани здачі 
вовни, олії, молока. Відомості про хід польових робіт. Прибутково-видаткові 
документи на зернопродукти. Подвірні списки населення. 

 

Дирекція державних ферм Очаківського повіту 

Дирекция государственных ферм Очаковского уезда 

Ф. Р-1827, 88 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос. і рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювала керівництво державними фермами, організовувала їх роботу.  

Ліквідована в березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. У 1990 р. розсекречена 1 справа. 
 

Звіти про рух грошей, продуктів, матеріалів, про роботу тракторів, про ви-

трату палива. Паспорти держферм Очаківського повіту. Списки військовопо-

лонених, які працювали на фермі. 
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Державні ферми 

Государственные фермы 

24 фонди, 885 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос. і рум. мови. 

Ім. Петровського претури Александерфельдського району, ф. Р-1729, 51 од. зб., 

1941–1944 рр. 

“Бузька” претури Варварівського району, ф. Р-1747, 34 од. зб., 1942–1944 рр. 

“Бурлаку” претури Варварівського району, ф. Р-1749, 71 од. зб., 1941–1943 рр. 

Претури Веселинівського району, ф. Р-1750, 42 од. зб., 1941–1943 рр. 

Претури Очаківського району, ф. Р-1751, 30 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Варварівського району, ф. Р-1752, 42 од. зб., 1941–1943 рр. 

Претури Варварівського району, с. Нечаяне, ф. Р-1753, 97 од. зб., 1942–1944 рр. 

“Вовчий Яр” Варварівського району, ф. Р-1754, 46 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури Александерфельдського району, ф. Р-1755, 67 од. зб., 1942–1943 рр. 

Ім. Маршала Антонеску, ф. Р-1756, 50 од. зб., 1941–1943 рр. 

Відділу ферм претури Голтського району, ф. Р-2176, 71 од. зб., 1941–1943 рр. 

Відділу ферм претури Великоврадіївського району, ф. Р-2338, 16 од. зб., 1942–

1943 рр. 

Відділу ферм претури Кривоозерського району, ф. Р-2339, 11 од. зб., 1943 р. 

Відділу ферм претури Великоврадіївського району, ф. Р-2340, 1 од. зб., 1943 р. 

Відділу ферм претури Голтського району, ф. Р-2412, 5 од. зб., 1942–1943 рр. 

Відділу ферм претури Голтського району, с. Кримка, ф. Р-2415, 7 од. зб., 1942–1943 рр. 

Відділу ферм претури Голтського району, ф. Р-2421, 7 од. зб., 1941 р. 

Відділу ферм претури Мостівського району, ф. Р-2697, 43 од. зб., 1942–1943 рр.  

Відділу ферм претури Доманівського району, ф. Р-2698, 42 од. зб., 1942–1943 рр. 

Відділу ферм претури Доманівського району, с. Олександродар, ф. Р-2699, 38 од. 

зб., 1941–1943 рр. 

Відділу ферм претури Доманівського району, с. Богданівка, ф. Р-2700, 27 од. зб., 

1942–1943 р. 

Відділу ферм претури Доманівського району, с. Акмечетка, ф. Р-2701, 39 од. зб., 

1941–1943 рр. 

Відділу ферм претури Доманівського району, с. Карлівка, ф. Р-2702, 32 од. зб., 1942–

1943 рр. 

Відділу ферм претури Доманівського району, с. Маринівка, ф. Р-2703, 33 од. зб., 

1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займались господарською роботою в справі розвитку торгівлі і заготівель на селі.  
Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
У 1990 р. розсекречено 47 справ. 

 

Накази претури і дирекції держферм про ремонт тракторів і сільгоспма-
шин; про сівбу озимини і хід польових робіт; про кількість худоби. Акти 

приймання худоби від населення. Відомості про відправлених до Румунії. Зві-
ти про виробничу діяльність, рух продуктів і паливно-мастильних матеріалів, 

стан тваринництва. Інвентаризаційні описи. Ордери на надходження грошей і 
реалізацію продуктів. Касові книги. Табелі виходу на роботу. Відомості на 
видачу пайка і заробітної плати. 
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Управління державними маєтками Миколаївського округу  

при Миколаївському Генеральному комісаріаті 
Управление государственными имениями Николаевского округа  

при Николаевском Генеральном комиссариате 

Ф. Р-2135, 10 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. і нім. мови. 

Утворено нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювало керівництво та контроль державними маєтками, сільгоспобщинами. 

Припинило свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
  

 План і звіт про площу посівів під урожай 1942 року. Відомості про наяв-

ність тракторів і худоби. Статистичні відомості про кількість державних маєт-
ків, сільськогосподарських общин. 

 

Державні маєтки 

Государственные имения 

2 фонди, 2 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

с .  Баштанка ,  ф. Р-1098, 1 од. зб., 1941–1944 рр. 

“Вовча  Балка”,  ф. Р-1429, 1 од. зб., 1943 р. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займались поліпшенням землеустрою та землеробства; тваринництвом. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Агрозвіт, звіт про здачу молока. Списки мешканців маєтку. Акти про па-
діж худоби. 

 

Машинно-тракторні станції 
Машинно-тракторные станции 

16 фондів, 462 од. зб., 1937–1944 рр. Описи. Рос., рум. мови. 

Александерфельдського  району ,  ф. Р-1036, 40 од. зб., 1937–1943 рр. 

Арбузинська ,  ф. Р-1041, 9 од. зб., 1941–1944 рр. 

Привільнянська ,  ф. Р-1100, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Варварівка ,  ф. Р-1759, 38 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Веселинове ,  ф. Р-1760, 38 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Красне ,  ф. Р-1761, 35 од. зб., 1941–1943 рр. 

м .  Очакова ,  ф. Р-1802, 99 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Ковалівка ,  ф. Р-1824, 29 од. зб., 1941–1943 рр. 

Дирекції механізації сільського господарства Трансністрії, ф. Р-2262, 13 од. зб., 

1942 р. 

с .  Маринівка ,  ф. Р-2420, 22 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Кам ’яний  Міст ,  ф. Р-2455, 34 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Доманівка ,  ф. Р-2692, 35 од. зб., 1941–1943 рр. 
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с .  Акмечетка ,  ф. Р-2693, 19 од. зб., 1941–1943 рр. 

с .  Криве  Озеро ,  ф. Р-2694, 15 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Врадіївка ,  ф. Р-2695, 12 од. зб., 1942–1943 рр. 

с .  Велика  Мечетня ,  ф. Р-2696, 23 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в серпні 1941 р.  

Здійснювали ремонт тракторів та ін. сільськогосподарської техніки.  

Припинили свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських оку-

пантів із області. У 1990 р. розсекречено 4 справи. 

 

Накази з основної діяльності. Плани сівби. Відомості щодо обстеження 

стану посівів. Касові документи. Відомості про витрату палива, на видачу за-
робітної плати. Списки робітників і службовців. Рапорти в претуру про від-

пуск грошей на придбання запасних частин. Облікові листи трактористів і 
комбайнерів. 

 

Інкубаторні станції 
Инкубаторные станции 

3 фонди, 13 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Претури  Великовраді ївського  району ,  ф. Р-2284, 4 од. зб., 1942–1943 рр. 

Претури  Голтського  району ,  ф. Р-2396, 2 од. зб., 1943 р. 

Претури  Кривоозерського  району ,  с. Голоскове, ф. Р-2688, 7 од. зб., 1943 р. 

  

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалися розведенням курей, заготівлею яєць. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Розпорядження претури Кривоозерського району про реквізицію кур, яєць. 

Звіти про роботу. Відомості на видачу заробітної плати. Баланси за вересень і 
жовтень 1943 року. 

 

Рисова станція претури Веселинівського району 

Рисовая станция претуры Веселиновского района 

Ф. Р-1997, 17 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалася закупівлею та продажем зернопродуктів, заготівлею насіння, збутом сіль-

госппродуктів. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Постанови цивільного губернатора Трансністрії. Наказ префекта Березів-

ського повіту та листування з префектурою Березівського повіту і претурою 

Веселинівського району про відправлення худоби, зернопродуктів, сільгосп-

машин та реманенту в Румунію. Списки працівників станції. Відомості на ви-

дачу заробітної плати. 
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Риболовецька артіль “Інгул” 

Рыболовецкая артель “Ингул” 

Ф. Р-1106, 10 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалася виловом і постачанням риби. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

План вилову на 1943 р. та відомості про його виконання. Заяви громадян 

про прийняття їх у члени артілі. Прибутково-видаткові документи. 

ТОРГІВЛЯ ,  ГРОМАДСЬКЕ  ХАРЧУВАННЯ ,   

ЗАГОТІВЛЯ ,  ПОСТАЧАННЯ  ТА  ЗБУТ   

Відділи торгівлі 
Отделы торговли 

2 фонди, 109 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос., нім. мови.  

Новобузької районної управи, с. Новий Буг, ф. Р-1048, 108 од. зб., 1941–1944 рр. 

Претури Голтського району, м. Голта, ф. Р-2392, 1 од. зб., 1941 р. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Контролювали і керували діяльністю торговельних установ і підприємств на терито-

рії районів. 

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Протоколи засідань правління, місячні звіти про реалізацію і заготівлю 

продукції. Звіт про рух товарів. Акти і відомості про надходження і реалізацію 

овочів. Списки працівників української охоронної поліції і німців. Відомості 
на видачу зарплати. Листування з підприємствами міськторгу. 

 

Відділ постачання і сільського господарства  

при Миколаївському міському комісаріаті 
Отдел снабжения и сельского хозяйства  

при Николаевском городском комиссариате 

Ф. Р-1019, 35 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою у вересні 1941 р.  

Займався постачанням і реалізацією сільгосппродуктів населенню. Керував сільсь-

кими господарствами на території округу.  

Припинив свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських оку-

пантів із області. 
У 1990 р. розсекречено 4 справи. 
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Листування головного агронома відділу з управлінням держмаєтків. Спис-
ки особового складу. Документи про земельну реформу, проведену міським 

комісаріатом. Службова характеристика перекладача Целлер Антона-Йогана. 
Акти про нанесення збитків господарствам румунськими військами. 

 

Нафтобаза Веселинівського району 

Нефтебаза Веселиновского района 

Ф. Р-1773, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Забезпечувала паливом і мастильними матеріалами держферми, земельні товариства 
та ін. господарства і установи. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накладні і замовлення до них на видачу палива і мастильних матеріалів 

держфермам і земельним товариствам Веселинівського району. 

 

Контори 

Конторы 

4 фонди, 84 од. зб., 1940–1944 рр. Описи. Рос., нім. мови. 

Миколаївська обласна хлібофуражна контора, ф. Р-1024, 68 од. зб., 1940–1943 рр. 

Миколаївська контора “Південьзаготзерно”, ф. Р-1418, 1 од. зб., 1942–1943 рр. 

Контора “Заготхудоба” претури Великоврадіївського району, ф. Р-2668, 6 од. зб., 

1943–1944 рр. 

Голтська контора “Сільгосппостач”, ф. Р-2673, 9 од. зб., 1942–1943 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою в 1941 р. Контролювали та керували 

постачанням, реалізацією та заготівлею сільгосппродуктів, зерна та худоби.  

Припинили свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Розпорядження префектури. Звіти про виконання бюджету. Звіти і відомо-

сті про рух сільгосппродуктів. Акти обстеження заготпунктів. Квитанції на 
реквізоване м’ясо та на одержання грошей за здану окупантам худобу. Списки 

службовців контори. Списки міських і районних заготпунктів. Відомості на 
видачу зарплати. 

 

Кооператив претури Великоврадіївського району 

Кооператив претуры Великоврадиевского района 

Ф. Р-2669, 14 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався торгівлею та заго-

тівлею сільгосппродуктів. Кредитував населенню продукти. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 



702 

Державний архів Миколаївської області 

Акти приймання продуктів. Списки і відомості на видачу заробітної плати 

робітникам кооперативу і споживчого товариства. 
 

Плодоовочева база претури Голтського району 

Плодоовощная база претуры Голтского района 

Ф. Р-2676, 11 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займалася заготівлею, збері-
ганням та реалізацією плодоовочевої продукції.  
Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Відомість про рух продуктів і овочів на базі. Табелі обліку роботи штатних 

і сезонних робітників бази. 

 

Арбузинський пастерівський пункт 

Арбузинский пастеровский пункт 

Ф. Р-1076, 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. 

Займався постачанням та реалізацією молокопродуктів населенню. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Розпорядження коменданта про відпуск молока. Відомості про постачання 

молокопродуктів у січні 1944 р. 

 

Очаківський бавовнозаготівельний пункт 

Очаковский хлопкозаготовительный пункт 

Ф. Р-1826, 15 од. зб., 1942–1943 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався заготівлею продук-

ції.  
Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Відомості сільськогосподарських общин про кількість насіння бавовни та 
площу. Договори. Списки членів трудобщин. Акти приймання бавовни. 

 

Молокопункт села Новокатеринівка Ландауського  

району Березівського повіту 

Молокопункт села Новокатериновка Ландауского  

района Березовского уезда 

Ф. Р-1884, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався заготівлею молоч-

них продуктів.  
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Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Відомості з обліку молока на молокопункті. 
 

Веселинівський пункт “Заготзерно” 

Веселиновский пункт “Заготзерно” 

Ф. Р-1770, 1 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався заготівлею зерна в 

районі.  
Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Звіт про рух зерна. 
 

Новоселівський бавовнопункт претури Александерфельдського району 

Новоселовский хлопкопункт претуры Александерфельдского района 

Ф. Р-2124, 2 од. зб., 1942 р. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався заготівлею бавов-

ни в районі.  
Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази претури Александерфельдського району з основної діяльності. Та-
белі обліку роботи. 

 

Ресторан торговельного відділу претури Кривоозерського району 

Ресторан торгового отдела претуры Кривоозерского района 

Ф. Р-2398, 17 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність підприємства простежується за документами протягом 1942–1943 рр. 

Займався громадським харчуванням. 

 

Відомості на видачу заробітної плати. Касові документи. 

 

Їдальня № 2 міського торговельного відділу претури Голтського району 

Столовая № 2 городского торгового отдела претуры Голтского района 

Ф. Р-2391, 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займалася громадським хар-

чуванням.  

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Відомості на видачу заробітної плати. 
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Генеральний магазин і склад претури Голтського району 

Генеральный магазин и склад претуры Голтского района 

Ф. Р-2662, 7 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рос. Мова 

Займались постачанням і реалізацією продуктів та товарів. 

 

Звіти про рух товарів по магазину. 

Відомості на видачу заробітної плати робітникам магазину і складу. Касові 
ордери. 

Списки робітників інкубаційної станції на отримання солі. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО   

Житлове управління при Очаківській міській управі 
Жилищное управление при Очаковской городской управе 
Ф. Р-1107, 55 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворено нацистською окупаційною владою у 1941 р. Здійснювало контроль і керів-

ництво житловим господарством міста, його експлуатацію і ремонт.  
Припинило діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Листування з міськими установами і підприємствами з питань забезпечен-

ня будівельними матеріалами, електроенергією. Заяви громадян на одержання 

квартир. Звіти. Відомості на видачу заробітної плати. 

 

Житловий відділ при Миколаївській міській управі 
Жилищный отдел при Николаевской городской управе 
Ф. Р-1023, 2 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою у 1941 р. Здійснював керівництво і 
контроль за житлово-комунальним господарством. 

Припинив діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Договори купівлі-продажу домобудівель. Заяви громадян на одержання 

квартир. 

 

Адресне бюро міста Миколаєва 

Адресное бюро города Николаева 

Ф. Р-1016, 42 од. зб, 1941–1944 рр. Описи. Рос., укр., нім. мови. 

Утворено нацистською окупаційною владою у 1941 р. Займалося інформаційною 

діяльністю. 

Припинило діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. У 1990, 1991 рр. розсекречено 42 справи. 
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Накази по адресному бюро. Відомості про межі поліцейських дільниць 

м. Миколаєва. Списки підприємств місцевої промисловості. Списки евакуйо-

ваних із Воронезької, Курської та Орловської областей. Відомості про кіль-

кість населення м. Миколаєва. Книга реєстрації осіб, які подали заяви на про-

писку. Списки працівників адресного бюро та бюро реєстрації актів громадян-

ського стану. Іменний список фольксдойче. Картотека на осіб, які працювали 

в окупаційних установах та військових частинах. Касова книга. 
 

Міська пожежна команда Голтської примарії 
Городская пожарная команда Голтской примарии 

Ф. Р-2667, 32 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою у 1941 р. Займалася забезпеченням про-

типожежної безпеки населення, на підприємствах і установах міста.  
Припинила діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Постанови, накази губернаторства Трансністрії, префектури Голтського 

повіту і примарії щодо забезпечення протипожежної безпеки на підприємст-
вах і в установах міста. Списки і відомості на видачу заробітної плати. 

 

Банно-пральні комбінати 

Банно-прачечные комбинаты 

2 фонди, 47 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Миколаївський  банно -пральний  комбінат ,  ф. Р-1044, 40 од. зб., 1941–1944 рр. 

Голтський  банно -пральний  комбінат ,  ф. Р-2663, 7 од. зб., 1941–1942 рр. 

 

Утворені нацистською окупаційною владою у 1941 р. Надавали послуги населенню. 

Припинили діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Інвентаризаційна картотека. Особові картки співробітників. Щомісячні 
баланси. Відомості на видачу заробітної плати. 

КУЛЬТУРА  ТА  НАРОДНА  ОСВІТА  

Відділ культури та освіти при Миколаївській міській управі 
Отдел культуры и просвещения при Николаевской городской управе 

Ф. Р-1037, 2 од. зб., 1942 р. Опис. Укр. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Керував, спрямовував і контролював роботу культурно-освітніх закладів міста. 
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Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. У 1990 р. розсекречена 1 справа. 
 

Списки вчителів-українців. Заяви та анкети про приймання на роботу. 

 

Театри 

Театры 

2 фонди, 39 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., укр., нім. мови. 

Театр  “Ілюзія” відділу  культури  і  освіти  міської  управи ,  ф. Р-1105, 21 од. зб., 

1941–1943 рр. 

Голтський  міський  театр ,  ф. Р-2666, 18 од. зб., 1941–1943 рр.  

 

Діяльність театрів простежується за документами протягом 1941–1943 рр. Займали-

ся постановками спектаклів та організацією концертів художньої самодіяльності. 
 

Накази директора з особового складу. Списки артистів і службовців. Відо-

мості про надходження виручки від роботи театрів і на видачу заробітної плати. 

Акти на придбання декорацій, костюмів. Авансові звіти. Касові документи. 

 

Миколаївський міський архів при міській управі 
Николаевский городской архив при городской управе 

Ф. Р-1364, 7 од. зб. 1941–1943 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Займався поновленням, збо-

ром та упорядкуванням документів.  

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Листування міського архіву з міським фінансовим відділом. Інструкція 

про порядок одержання хлібопродуктових і харчових карток. Список співробі-
тників архіву. Акт про здачу і приймання робіт по ремонту приміщення архі-
ву. Кошторисно-фінансові звіти. Запити на видачу церковних книг і розписки 

про їх отримання. 

 

Миколаївське міське садівництво 

Николаевское городское садоводство 

Ф. Р-1030, 49 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос., укр., нім. мови. 

Утворено нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Займалося вирощуванням та збереженням насаджень. 

Припинило свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Накази директора з основної діяльності та з особового складу. Листування 
з міською управою, фінансовим відділом та ін. про приймання і звільнення 

робітників; виплату заробітної плани; придбання будматеріалів; збереження 
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насаджень; про військовополонених та ін. Платіжні відомості робітників саді-
вництва. 

 

Миколаївський акваріум-зоосад 

Николаевский аквариум-зоосад 

Ф. Р-2047, 21 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. і укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1941–1944 рр. 

 

Розпорядження гебітскомісаріату про знищення 2-х левів, що захворіли на 
сап. Відомості на видачу зарплати. Меморіальні ордери. 

 

Шкільний інспектор Александерфельдського  

району Очаківського повіту 

Школьный инспектор Александерфельдского  

района Очаковского уезда 

Ф. Р-1762, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Керував та контролював роботу шкіл. 

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Рапорти директорів шкіл і вчителів шкільному інспекторові про потреби 

шкіл та їх ремонт, про видачу пайків, про надання роботи. 

 

Новоандріївська школа Ландауського району Березівського повіту 

Новоандреевская школа Ландауского района Березовского уезда 

Ф. Р-1763, 7 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювала навчання та виховання дітей. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. У 1990 р. розсекречена 1 справа. 
 

Накази повітової префектури про шкільні податки та навчального і вихов-

ного характеру. Навчально-виробничий план для 1-го і 3-го класів. Відомості 
про наявність учнів у школі. Журнали обліку відвідування і успішності учнів. 

 

Дитячий будинок претури Великоврадіївського району 

Детский дом претуры Великоврадиевского района 

Ф. Р-2281, 2 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рос. і укр. мови. 

Займався ліквідуванням безпритульності дітей, поліпшенням їх побуту. 

 

Штатний розпис. Відомості на видачу заробітної плати. 
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ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я ,  ФАРМАЦІЯ  

Вознесенський районний відділ охорони здоров’я 

Вознесенский районный отдел здравоохранения 

Ф. Р-1113, 68 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рос. мова. 

Утворений нацистською окупаційною владою в 1941 р. Здійснював керівництво сис-
темою охорони здоров’я, організовував лікувально-профілактичну допомогу насе-
ленню.  

Припинив свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. 
 

Звіти медичних установ та амбулаторій району про проведену роботу по 

боротьбі з інфекційними та епідемічними захворюваннями. Відомості про 

стан здоров’я учнів шкіл району. Списки медичних працівників району. Лис-
тування з господарських питань. Прибутково-видаткові документи. Фінансові 
звіти медичних закладів району. Штатний розпис. 

 

Поліклініки і лікарні 
Поликлиники и больницы 

8 фондів, 151 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рос., укр., нім. мови. 

М і с ь к і  п о л і к л і н і к и :  

№ 2, ф. Р-1020, 45 од. зб., 1941–1944 рр. 

№ 3, ф. Р-1032, 11 од. зб., 1941–1944 рр. 

М і с ь к і  л і к а р н і :  

При міській управі, ф. Р-1365, 8 од. зб., 1942–1944 рр. 

Голтська, ф. Р-2395, 52 од. зб., 1941–1943 рр. 

С і л ь с ь к і  л і к а р н і :  

Претури  Великовраді ївського  району ,  с. Велика Врадіївка, ф. Р-2656, 4 од. зб., 

1942–1943 рр.  

Претури  Великоврадіївського  району ,  с. Новопавлівка, ф. Р-2657, 5 од. зб., 1942–

1943 рр. 

Претури  Голтського  району ,  с. Катеринка, ф. Р-2658, 2 од. зб., 1943 р. 

Претури  Кривоозерського  району ,  с. Криве Озеро, ф. Р-2659, 24 од. зб., 1941–

1943 рр. 

 

Діяльність установ простежується за документами протягом 1941–1944 рр. Підпо-

рядковувались відділам охорони здоров’я. Надавали курортні та медичні послуги 

населенню, займалися профілактичною роботою. 

 

Накази з особового складу. Протоколи ВТЕК. Лікарняні та реєстраційні 
листи. Звіти медичних закладів та амбулаторій районів про проведену роботу 

по боротьбі з інфекційними та епідемічними захворюваннями. Відомості про 

стан здоров’я учнів шкіл. Прибутково-видаткові документи. Списки співро-

бітників. Облікові картки та заяви.  

 



709 

Розділ ІІІ. Фонди періоду радянської доби та незалежної України  

Ветеринарна лікарня претури Великоврадіївського району 

Ветеринарная больница претуры Великоврадиевского района 

Ф. Р-2279, 27 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою у 1941 р. Керувала діяльністю ветери-

нарних відділень та пунктів. Надавала ветеринарні послуги населенню та сільським 

господарствам.  

Припинила діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із об-

ласті. 
 

Накази та інструкції претури Великоврадіївського району про попереджен-

ня епідемічних захворювань серед худоби, проведення щеплення. Списки ме-
шканців – власників худоби. Відомості нарахування зарплати. 

 

Аптека претури Великоврадіївського району 

Аптека претуры Великоврадиевского района 

Ф. Р-2660, 10 од. зб. 1942–1943 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність установи простежується за документами протягом 1942–1943 рр. Надава-
ла медичні послуги населенню. Займалася постачанням та реалізацією лікарських 

засобів. 

 

Відомості на видачу заробітної плати. Журнали руху медикаментів. Роз-
цінки на медикаменти.  

РЕЛІГІЙНІ  УСТАНОВИ  

Протоієрея Голтського повіту румунської  
православної місії в Трансністрії 
Протоиерея Голтского уезда румынской  

православной миссии в Транснистрии 

Ф. Р-2704, 16 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рос. і рум. мови. 

Утворена нацистською окупаційною владою в 1941 р.  

Здійснювала керівництво релігійними закладами в місті і районі, проводила релігій-

ну пропаганду серед населення. 

Припинила свою діяльність у 1944 р. в зв’язку з вигнанням нацистських окупантів із 
області. У 1990 р. розсекречено 16 справ. 

 

Постанови, обіжники губернаторства Трансністрії, церковної місії Транс-
ністрії. Листування з повітовою префектурою і районними установами про 

організацію і ведення релігійної пропаганди серед населення. Протоколи зага-
льних зборів. Доповідні записки. Звіти служителів релігійного культу. Відо-

мості на видачу зарплати і винагороду служителям. 
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КОМІСІЯ  З  РОЗСЛІДУВАННЯ   

ЗЛОЧИНІВ  НАЦИСТСЬКИХ  ОКУПАНТІВ  

Миколаївська обласна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної  
комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь,  

вчинених німецько-фашистськими загарбниками і їх спільниками,  

і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським  

організаціям, державним підприємствам і установам СРСР 

Николаевская областная комиссия по содействию в работе  
Черезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, 

причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками,  

и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным  

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 

Ф. Р-1894, 357 од. зб., 1944–1945 рр. Описи. Рос. і укр. мови. 

Організована на підставі рішення Миколаївського облвиконкому і обкому КП(б)У 

від 19 квітня 1944 р. для виявлення і розслідування злодіянь нацистських окупантів і 
збитків, заподіяних ними народному господарству і громадянам Миколаївської об-

ласті. Розслідувала злодіяння окупаційної влади, встановлювала конкретних винува-
тців цих злодіянь, визначала збитки, заподіяні громадянам і організаціям Миколаїв-

ської області. В своїй діяльності керувалася вказівками Надзвичайної державної ко-

місії.  
Ліквідована наприкінці 1945 р. в зв’язку з виконанням своїх функцій.  

У 1990 р. розсекречено 35 од. зб. 

 

Протоколи засідань і постанови обласної комісії з обліку збитків і злоді-
янь. Зведені відомості. Акти. Дані з обліку збитків і злодіянь, заподіяних на-
цистськими окупантами на території Миколаївської області. Списки грома-
дян, які повернулися з Німеччини. Списки осіб по Сталінському району 

м. Миколаєва, які були вивезені до Німеччини та замучені і розстріляні наци-

стськими окупантами. Листування з УМВС і УМДБ про злодіяння та збитки, 

заподіяні окупаційною владою. 
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Авербух І. Ш. 

Авербух И. Ш. 

Ф. Р-5901, 81 од. зб., 1825–1996 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Авербух Іхвейт Шимовна (1913–1996) – краєзнавець, народилась 25 грудня 1913 р. у 

містечку Гросулове Одеської області. Навчалась на історичному факультеті Одесь-

кого університету. Працювала у Миколаївському залізничному технікумі, на робіт-
фаці при Миколаївському кораблебудівному інституті (1931–1941), в школі торгово-

кулінарного учнівства (1944–1958) та школах м. Миколаїв (1958–1969). Член секції 
історико-революційних пам’яток історії та культури при Миколаївській обласній 

організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються. Інформація використовувалась у виставковій діяльності. 
 

Автобіографія, посвідчення про нагороди, бібліографія опублікованих ро-

біт; грамоти; рукопис невиданої книги про рух декабристів – уродженців Ми-

колаївщини “ И дум высокое стремленье…”, нариси, статті про видатних дія-

чів Миколаївщини ХVІІІ–ХХ століть, із історії руху декабристів (С. Во-

лконський, М. Лорер, Г. Перетц, Й. Поджіо й О. Поджіо, І. Сухінов, 

М. Фонвізін, М. Чижов та ін.); тексти лекцій, статей, публікацій, теле- і радіо-

передач, підготовлених І. Авербух (М. Аркас, Г. Ахматова, Й. Бабель, Е. Баг-
рицький, Бертенсони, І. Бунін, В. Верещагін, Грейги, Я. Городський, В. Даль, 

Й. Дерібас, Й. Карбулька, Кир’якови, В. Костенко, М. Пирогов, О. Поня-

товський, О. Пушкін, П. Саксаганський, Д. Самойлович, В. Скаржинський, 

М. Стронський, Ф. Шаляпін, І. Шварц, Т. Шевченко, Шестоперови та ін.); до-

кументи про діяльність активних діячів революційного руху на Миколаївщині 
(кінець ХІХ – начало ХХ століть) (І. Логовенко і С. Вітенберг, І. Дубровінсь-

кий, Г. Кащевський, В. Ногін, Г. Петровський, Л. Серебряков, В. Радус-Зень-

кович, І. Суровцев, Л. Сталь, Л. Троцький, І. Ходоровський, П. Шмідт та ін.); 

документи про діяльність миколаївців після 1917 року та їх подвиги у роки 

Другої світової війни; листування з краєзнавцями, музеями, архівами з крає-
знавчої тематики; оригінал нотного тексту “Прелюда” композитора А. Чорно-

го, присвячений І. Авербух (1989); фотографії І. Авербух. 

Розділ  V. ФОНДИ  ОСОБОВОГО  ПОХОДЖЕННЯ  
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Аркас М. М. 

Аркас Н. Н. 

Ф. 468, 28 од. зб. , 1891–1909, 1912 рр., Опис. Каталог. Укр., рос. мови.  

Аркас Микола Миколайович (1853–1909) – український композитор, історик, голова 
Миколаївського товариства “Просвіта”, народився 7 січня 1853 р. у м. Миколаїв. 

Закінчив Миколаївське реальне училище, приватну Одеську гімназію, фізико-ма-
тематичний факультет Новоросійського університету в м. Одеса (1875). Був ад’юта-
нтом командуючого Чорноморським флотом до 1881 р., почесним мировим суддею, 

мав чин статського радника. Збирав та обробляв народні пісні, писав романси. У 

1891р. закінчив роботу над оперою “Катерина”. За ініціативою М. Аркаса в 1907 р. у 

м. Миколаїв створено товариство “Просвіта”. У 1908 р. видано книгу “Історія Украї-
ни-Русі”.  

У фонді є два унікальних документи.  

Подальші надходження документів не очікуються. Інформація використовувалась у 

виставковій діяльності, у краєзнавчих виданнях, засобах масової інформації. 
 

Листування з композитором М. Лисенком (1904), М. Кропивницьким (1897–

1908). Листи О. Суслова (1899), М. Вороного (1901), В. Доманицького (1906–

1909), М. Садовського (1906), Т. Пархоменка (1907), Б. Грінченка (1908), 

Г. Хоткевича (1908). Листи і телеграми товариств і установ М. Аркасу (1894–

1906). Листування членів сім’ї М. Аркаса (1901–1912).  

 

Биченков І. О. 

Быченков И. А. 

Ф. Р-6076, 9 од. зб., 1974–2005, 2007 рр. Опис. Укр., рос. мови.. 

Биченков Ігор Олександрович (1924–) краєзнавець, народився 19 лютого 1924 р. у 

с. Вороновськ Усть-Кубінського району Вологодської області. У 1942–1969 рр. слу-

жив у лавах Радянської армії в прикордонних військах, брав участь в бойових діях у 

роки Другої світової війни. У 1946 р. закінчив військове училище, в 1962 р. – істори-

чний факультет Кримського педагогічного інституту. У 1970–1986 рр. працював в 

державному архіві Миколаївської області. Автор статей в газетах, нарисів на радіо і 
телебаченні з краєзнавчої тематики, упорядник збірок документів і путівника, вида-
них державним архівом Миколаївської області. 
Документи на зберігання надійшли від фондоутворювача. Очікуються подальші над-

ходження.  

 

Біографія; рукописи статей “Декабристи і Миколаївщина”, “Миколаїв-

щина в Великій Вітчизняній війні 1941–1944 рр.”, “Прикордонники в боях на 
Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни”, “Прикордонники в боях під 

Очаковом в 1941 р.”, ксерокопії статей з газет, фотографії І. Биченкова. 
 

Богатенков І. В. 

Богатенков И. В. 

Ф. Р-2886, 4 од, зб., 1891–1935 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Богатенков Іван Васильович (1874–1935) – активний учасник робітничого руху у 

м. Миколаїв, народився у 1874 р. в Теленському повіті Тамбовської губернії. З 
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1896 р. працював токарем на Чорноморському суднобудівному заводі і брав активну 

участь в створенні комітету РСДРП у м. Миколаїв. На Миколаївських суднобудів-

них заводах працював до 1934 р. У 1911 р. видав книгу “Общедоступная справочная 

книга к расчету наборных колес на токарно-винторезных станках всевозможных 

конструкций”, з 1917 р. – член профспілки металістів. 

Документи надійшли на зберігання від дочки І. Богатенкова – Триус Віри Іванівни. 

Подальші надходження не очікуються. 

 

Особисті документи і матеріали до біографії, службовий список, безстроко-

ва паспортна книжка І. Богатенкова; книга “Общедоступная книга к расчету 

наборных колес на токарно-винторезных станках всевозможных конструкций”. 

 

Богомолов М. Ф. 

Богомолов Н. Ф. 

Ф. Р-5956, 103 од. зб., 1941–2006 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Богомолов Микола Федорович (1923–) – письменник, краєзнавець, член Спілки жур-

налістів України, народився 8 листопада 1923 р. у с. Малосолоне Вознесенського 

району Миколаївської області. У 1944–1946 рр. брав участь в бойових діях Радянсь-

кої армії на території Польщі і Німеччини. Навчався у Вознесенському технікумі 
виноградарства, на філологічному факультеті Миколаївського педагогічного інсти-

туту ім. В. Бєлінського. Працював у Вознесенському райкомі Компартії України, 

школах м. Миколаїв, в державному архіві Миколаївської області, в Миколаївському 

краєзнавчому музеї. З 1991 р. – голова військово-наукового товариства при Микола-
ївському гарнізонному будинку офіцерів Радянської Армії, з 1997 р. – член Спілки 

журналістів України. Автор трилогії “Гроза над Прибужьем” (1995), “От Прибужья 

до Эльбы” (1998), “Зенитчики” (2000). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Очікуються подальші над-

ходження. 

 

Біографічнні документи (1960–1999), рукописи книг “Гроза над Прибужь-

ем” (1995), “От Прибужья до Эльбы” (1998), “Зенитчики” (2000), документи з 
історії і діяльності евакуаційного госпіталя № 1748, про бойовий шлях 122-го 

зенітного полку Миколаївської військово-морської бази, списки особового 

складу школи зв’язку Чорноморського флоту і учасників оборони м. Севасто-

поль в 1941–1942 рр., про бойові дії 326-ї стрілецької дивізії, документи про 

встановлення імен невідомих героїв-учасників десанту К. Ольшанського, допо-

віді на засіданнях військово-наукового товариства (1991–1996), вирізки статей 

М. Богомолова з газет (1980–1998), фотографії М. Богомолова (1945–1997). 

 

Божаткін М. І. 
Божаткин М. И. 

Ф. Р-2874, 118 од. зб., 1964–1995 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Божаткін Михайло Іванович (1920–) – письменник, член Спілки письменників Укра-
їни, народився 11 листопада 1920 р. у с. Дубровка Кімрського району Тверської 
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(Калінінської) області. Служив у військово-морському флоті (1939–1950), учасник 

бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни. Закінчив Миколаївський педагогіч-

ний інститут ім. В. Бєлінського (1951), працював кореспондентом Миколаївського 

обласного комітету радіомовлення (1950–1951), обласної газети “Бузька зоря” (1951–

1959), редактором багатотиражної газети суднобудівного заводу ім. 61 комунара 
(1963–1973), відповідальним секретарем Миколаївської організації Спілки письмен-

ників України (1977–1986), член Спілки письменників України з 1962 р., лауреат 
премії Всесоюзного літературного конкурсу (1972). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Очікуються подальші над-

ходження.  

Інформація використовувалась у виставковій діяльності. 
 

Автобіографія, анкета М. Божаткіна; машинописи романів та повістей: 

“Взрыв в бухте “Тихой” (1960), “Поручение военмора Недоли” (1961), “Краб 

уходит в море” (1967), “Батальон принимает бой” (1968), “Подчасок с поста 
“Старик” (1973), “Последний рейс “Доротеи” (1975), “Крепость у мо-

ря” (1980), “Дальние берега” (1982), збірок нарисів “Огненная полоса” і “Ог-
ненная весна” (1990); документальної повісті “Мирний атом” (1983); рецензії 
на романи, оповідання, лекції, статті та твори місцевих авторів (1981–1984); 

листування з поетами М. Нагнибідою, А. Полтавіним, письменниками В. Голі-
ченко, В. Владимировим та ін. (1965–1976), з різними установами про розшук 

і увічнення імен невідомих учасників десанту К. Ольшанського (1965–1992), 

матеріали для нарисів про будівництво Південно-Української атомної елект-
ростанції, статті військового історика П. Мущинського (1976–1990); альбом 

фотографій М. Нальотова – першого у світі винахідника підводного мінного 

загороджувача “Краб”, фотографії М. Божаткіна. 
 

Васильчикова М. П. 

Васильчикова М. П. 

Ф. Р-2035, 7 од. зб., 1909–1947 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Васильчикова Марія Петрівна (1880–1947) – актриса Миколаївського обласного ро-

сійського драматичного театру ім. В. Чкалова, народилась в 1880 р. у м. Гельсінг-
форс (тепер м. Ґельсінкі), закінчила гімназію, працювала у Миколаївському облас-
ному російському драматичному театрі ім. В.Чкалова (1934–1947). 

Подальші надходження документів не очікуються.  

Документи використовувались у виставковій діяльності. 
 

Посвідчення про нагородження медалями “За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.” та “За победу над Германи-

ей” (1946–1947), вітальні адреси до 50-річчя творчої діяльності М. Васильчи-

кової (1947), листи до М. Васильчикової і до газети в зв’язку з 50-річчям сце-
нічної діяльності (1947), фотографії М. Васильчикової в житті і на сцені. 
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Високов В. Ф. 

Високов В. Ф. 

Ф. Р-2889, 39 од. зб., 1930–1968 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Високов Василь Федорович (1892–1969) – народний артист Української РСР, наро-

дився 13 жовтня 1892 р. у м. Вільно, закінчив Харківську гімназію (1910), юридич-

ний факультет Харківського університету (1915) і одночасно вчився в Харківській 

театральній школі, після закінчення зарахований до трупи М. Сінельникова у м. Ха-
рків (1912). Виступав в театрах міст Таганрог, Мінськ, Сімферополь, Харків, Баку, 

Одеса, Грозний, Сталінград, Казань, Калінін та ін. (1918–1940). Провідний артист і 
режисер Миколаївського обласного російського драматичного театру ім. В. Чкалова 
(1940–1962), активний учасник створення Миколаївської народної філармонії (1962–

1968), Заслужений артист Української РСР (1947), Народний артист Української 
РСР (1954). 

Подальші надходження документів не очікуються.  

Документи використовувались у виставковій діяльності. 
 

Посвідчення про нагородження медаллю “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.” (1947), почесні грамоти Міністерства ку-

льтури УРСР, президії Українського республіканського комітету профспілки 

працівників культури, Миколаївських обкомів Комуністичної партії і ЛКСМ 

України, виконкому Миколаївської обласної ради депутатів трудящих, Мико-

лаївського обласного управління культури, командувача Одеським військовим 

округом, Миколаївського військово-морського гарнізону, вітальні адреси ко-

лективу Миколаївського обласного російського драматичного театру та Мико-

лаївського українського музично-драматичного театру, колективів заводів, 

громадських товариств (1930–1968), програма і запрошувальний квиток юві-
лейного вечора (1962), вирізки із газет зі статтями про В. Високова (1962), ви-

різки з газет зі статтями В. Високова (1966).  

 

Воронін Л. А. 

Воронин Л. А. 

Ф. Р-5894, 9 од. зб., 1933–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Воронін Леонід Акимович (1917–1990) – поет, член Спілки письменників України, 

народився 29 червня 1917 р. у селищі Північний Рудник Щербинівського району 

Донецької області. Учасник Першого Вседонецького з’їзду письменників у 1933 р. 

Навчався до 1940 р. в Харківському фінансово-економічному інституті, інвалід Ве-
ликої Вітчизняної війни, працював у фінансових органах міст Ізмаїл, Кілія, Микола-
їв (1944–1973), де неодноразово обирався депутатом місцевих Рад (1948–1973), член 

Спілки письменників України (1973). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються. 
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Автобіографія, біографія (1968–1986), щоденник (1943–1944), грамоти, 

вітальні адреси до ювілеїв (1965–1987), програми, афіші про виступи Л. Воро-

ніна (1965–1977), рукопис творів (1990), вирізки з газет з творами (1943–

1990), листування з різними авторами (1986–1988), фотографії Л. Вороніна 
(1933–1986). 

 

Гайдученко С. І. 
Гайдученко С. И. 

Ф. 470, 13 од. зб., 1901–1922 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Гайдученко Сергій Іванович (1866–1922) голова Миколаївської міської музейної 
комісії, народився 1 жовтня 1866 р. у м. Полтава, закінчив Новоросійський універси-

тет, працював судовим слідчим, товаришем прокурора Херсонського повітового 

суду (1891–1901), обирався міським та мировим суддею у м. Миколаїв (1904), глас-
ним Миколаївської міської думи і членом міської управи. Член-кореспондент Одесь-

кого товариства історії і старожитностей з 1901 р., голова комісії з організації Мико-

лаївського природно-історичного музею з 1913 р., завідувач Миколаївського істори-

ко-археологічного музею.  

Документи надійшли на зберігання від дітей С. Гайдученка. Подальші надходження 

не очікуються.  

Документи використовувались у виставковій діяльності. 
 

Адреса Миколаївської міської управи в зв’язку з 25-річчям діяльності 
С. Гайдученка (1916), доповіді і повідомлення С. Гайдученка про археологічні 
дослідження курганів та історичних пам’яток на території Херсонської губер-

нії (1901–1916), матеріали з хронології і нумізматики, топографічні мапи, пла-
ни населених пунктів, де здійснювались розкопки, ескізи склепів та курганів 

(1901, 1912, 1916), список стародавніх пам’яток культури на території м. Ми-

колаїв (1922), щоденник роботи Миколаївського історико-археологічного му-

зею (1920–1922). 

 

Гмирьов О. М. 

Гмырев А. М. 

Ф. 451, 3 од. зб., 1902, 1906–1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова 

Гмирьов Олексій Михайлович (1887–1911) поет-революціонер, народився 17 берез-
ня 1887 р. у м. Смоленськ. Закінчив початкову школу. Навчався в шестикласному 

міському училищі м. Смоленськ. Працював на Миколаївському суднобудівному 

заводі “Наваль”, де став членом Миколаївської організації РСДРП. Учасник мітин-

гів, страйків, демонстрацій (1903–1905). Заарештований в 1905 р. і помер у Херсон-

ській в’язниці в 1911 р. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Особиста картка робочого Миколаївського суднобудівного заводу “На-
валь” (1902), біографія, вірші О. Гмирьова (1906–1911), копії листів до М. Ко-

злової (1906). 
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Голєніщев А. В. 

Голенищев А. В. 

Ф. 447, 3 од. зб., 1807–1851 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Голєніщев Аркадій Васильович ( – ) – генерал, дійсний член Російського географіч-

ного товариства. 
Подальші надходження документів не очікуються. Документи використовувались у 

виставковій діяльності. 
 

Герб роду Голєніщевих, документи про присвоєння А. Голєніщеву звань і 
нагород, документ про обрання А. Голєніщева дійсним членом Російського 

географічного товариства. 
 

Давидова І. М.  

Давыдова И. Н. 

Ф. Р-5853, 12 од. зб., 1936–1992 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Давидова Ірина Миколаївна (1921–) – кандидат філологічних наук, театрознавець, 

народилась в 1921 р. у м. Київ. Закінчила Київський державний університет (1945), 

аспірантуру при Московському державному педагогічному інституті, захистила кан-

дидатську дисертацію (1948). Працювала викладачем, старшим редактором Україн-

ської Радянської Енциклопедії (1956–1966), науковим співробітником Академії Наук 

України (1966–1975), на творчій роботі з 1975 р. Член Спілки журналістів СРСР, 

член Спілки театральних діячів України. І. Давидова – автор 10 монографій, в т.ч. по 

історії Миколаївського обласного російського драматичного театру ім. В. Чкалова. 
Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються.  

 

Біографічні документи народних артистів України В. Високова (1950, 

1962), Н. Троянової (1960, 1985), заслужених артистів України П. Довгаля 

(1955, 1972), Н. Огонь-Догановської (1936, 1942, 1950), Л. Полякової та ін., 

машинописи нарису про заслужену артистку України Н. Огонь-Догановську, 

глави із книги “Театр міста корабелів”, вирізки статей І. Давидової з історії та 
діяльності Миколаївського обласного російського драматичного театру 

ім. В.  Чкалова (1942–1992), листування з діячами мистецтва про історію ство-

рення театру (1976–1992), фотографії артистів театру. 

 

Данилов В. М. 

Данилов В. Н. 

Ф. 306, 5 од. зб., 1896–1919 рр., Опис. Каталог. Рос. мова. 

Данилов Василь Миколайович (1860–1919) – генерал-лейтенант, інспектор артилерії 
ІV-го армійського корпусу 6-ї Російської армії, народився в 1860 р.  

Подальші надходження документів не очікуються.  
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Послужні списки В. Данилова, копії посвідчень і свідоцтв (1896–1919), 

накази по 6-й армії, план розташування та дії артилерії, схеми та плани оборо-

ни ІV-го армійського корпусу, топографічна карта (1917–1918), листування з 
М. Даниловою і І. Клімашевським (1898–1917). 

 

Дерябін (Туманов) Г. І. 
Дерябин (Туманов) Г. И. 

Ф. Р-5516, 3 од. зб., 1965 р., Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Дерябін (Туманов) Георгій Іванович (1900–) – помічник режисера Миколаївського 

обласного російського драматичного театру ім. В. Чкалова, народився в 1900 р. у 

м. Симбірськ (нині Ул’янівськ). Театральну діяльність розпочав у містах Поволжя 

як актор і помічник режисера. З 1931 р. працював в пересувному театрі “Шахтарка 

Донбасу”, з 1934 р. – в Миколаївському обласному російському драматичному теат-
рі ім В. Чкалова. 
Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукопис нарису “Миколаївський театральний літопис 1840–1939 рр.” (1965) 

і “Літопис театрального життя м. Миколаїв 1826–1917 рр.”, рецензія П. Тер-

нюк на рукопис “Краткая летопись театральной жизни г. Николаева. 1826–

1917 гг.”. 

 

Журавель Я. Л. 

Журавель А. Л. 

Ф. Р-3020, 69 од. зб.,1959–1977 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. Мови 

Журавель Яким Лазарович (1903–1979) краєзнавець, народився 8 вересня 1903 р. у 

м. Миколаїв. Служив у лавах Червоної Армії (1919–1922), працював у депо станції 
Миколаїв (1923–1925), одночасно навчався на робітфаці при Миколаївському індус-
тріальному технікумі, служив у лавах військово-морського флоту (1925–1956), брав 

участь в обороні м. Севастополь у роки Другої світової війни, демобілізувався у 

званні інженера-полковника (1956), працював кореспондентом газети “Южная прав-

да”, на громадських засадах з 1956 р. Громадський директор народного музею суд-

нобудівного заводу ім. 61 Комунара з 1963 р. 

Подальші надходження документів не очікуються.  

Інформація використовувалась у виставковій діяльності. 
 

Рукописи і машинописи нарисів: “История Николаевского судостроитель-

ного завода” (1959–1970), “История города Николаева в ХVІІ–ХVІІІ ве-
ках” (для тому “Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область”) 

(1969), “Закладка трех линкоров в г. Николаеве” (1971), “История строительс-
тва десантных самоходных барж на заводе “Руссуд” (1972), “Начали с кирки и 

тачки” (1973), “Забытый памятник военной славы России” (1974), “Спуск на 
воду броненосца “Князь Потемкин-Таврический” (1975), “Черноморские эль-
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пидифоры” (1975), “Усть-Днестровская флотилия” (1975), “Наваринское сра-
жение” (1977). Статті, сценарії, радіонариси, історичні довідки з історії 
м. Миколаїв і суднобудування (1959). 

 

Заковоротній Д. І. 
Заковоротний Д. И. 

Ф. 6008, 18 од. зб., 1945-2003 рр. Опис. Рос. мова 

Заковоротній Дмитро Іванович (1923–) краєзнавець, народився 28 травня 1923 р. у 

м. Миколаїв. Закінчив неповну середню школу (1938), ФЗУ і працював на заводі 
ім. А. Марті (нині Чорноморський суднобудівний завод) у м. Миколаїв (1940–1941), 

після евакуації закінчив Омське піхотне училище, брав участь у бойових діях на 
Сталінградському, Брянському, Степному і 2-му Українському фронтах, у боях за 
визволення України, Румунії, Угорщини, Чехословаччини. Після демобілізації в 

1946 р. повернувся в м. Миколаїв. Закінчив Миколаївський будівельний технікум і 
Московську Вищу школу профспілкового руху за спеціальностями технік-

будівельник та економіст з праці. Працював на робочих та виборних посадах в уста-
новах будівельного тресту № 44, “Укрводбуду” та ін. (1946–1968), директором  

(1968–1975), генеральним директором Миколаївського обласного об’єднання буді-
вельних матеріалів (1975–1984). На пенсії з 1984 р. Нагороджений орденами та ме-
далями. Автор нарисів про історію заводів будівельних матеріалів: Миколаївського, 

Петровського, Варварівського, Касперівського і Первомайського (1991), книг: 
“Отважная летчица” (2001), “Храмы Николаева” (2001), “Город Николаев – хутор 

Водопой” (2003), “Храмы Прибужья” (2004). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження 

очікуються. 

 

Автобіографія, грамоти і подяки, перелік статей Д. Заковоротнього, опуб-

лікованих у газетах, рукописи книг та документи до них: “Храмы Николае-
ва” (1997–2000), “Отважная летчица” (2000), “Город Николаев – хутор Водо-

пой” (2000–2002), рукописи та машинописи нариси про історію заводів буді-
вельних матеріалів та документи до них (1991), вирізки статей Д. Заковорот-
нього із газет (1996–2003), спогади Д. Чорногода про повернення книг Мико-

лаївської обласної бібліотеки ім. О. Гмирьова, вивезених нацистами в період 

окупації м. Миколаїв в 1941–1944 рр., фотографії Д. Заковоротнього і праців-

ників заводів. 

 

Здиховський О. О. 

Здиховский О. А. 

Ф. Р-5485, 24 од. зб., 1946–1978 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Здиховський Олег Опанасович (1914–1979) – скульптор, член Спілки художників 

СРСР, народився 2 вересня 1914 р. у м. Москва. Закінчив художню професійну шко-

лу (1934), працював над проектом пам’ятника воїнам-партизанам (1944–1946) у 

м. Донецьк, по проектуванню і будівництву пам’ятника-кладовища в м. Станіслав 

Івано-Франківської області (1947), голова правління на громадських засадах товари-
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ства художників “Укоопхудожник” (1948–1952), переведений в товариство худож-

ників м. Миколаїв (1952), голова громадської інспекції товариства охорони пам’ят-
ників архітектури та уповноважений Миколаївської обласної організації Радянсько-

го комітету захисту миру, член Спілки художників СРСР (1961). 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Членський квиток професійної Спілки працівників мистецтва (1932–1946), 

автобіографія і доповнення до облікового листа члена Спілки художників 

СРСР (1971), дипломи, почесні грамоти (1964), довідки про роботу в Станіс-
лавському товаристві художників (1948–1952), запрошувальні квитки на 
участь у виставках (1974), каталоги і списки скульптур О. Здиховського (1944–

1978), фотографії бюстів, скульптур, пам’яток та скульптурно-архітектурних 

композицій О. Здиховського (1944–1973), газетні вирізки про відкриття виста-
вок, встановлення скульптурних груп пам’ятників і творчу діяльність О. Зди-

ховського (1973–1974), листування з музеями, установами про виконання за-
мовлених робіт О. Здиховським (1944–1977), фотографії пам’ятників, скульп-

турних груп, бюстів (1948–1973). 

 

Зіздо І. Д. 

Зиздо И. Д. 

Ф. Р-3424, 10 од. зб., 1959–1968 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Зіздо Іван Діомидович (1883–1970) – учитель, народився 3 серпня 1883 р. у м. Воз-
несенськ Херсонської губернії. Закінчив Херсонську семінарію, вчителював у 

м. Новомиргород Херсонської губернії (нині Кіровоградської області) (1911–1918), в 

с. Бузькі Хутори Вознесенського повіту Одеської губернії (нині Миколаївської обла-
сті) (1919–1921), з 1922 р. до виходу на пенсію працював у школах м. Вознесенськ. 

Документи на зберігання передані сестрою І. Зіздо – Пачес Ніною Діомидівною. 

Подальші надходження не очікуються. 

 

Машинопис спогадів про події в м. Одеса на початку повстання на броне-
носці “Князь Потемкин-Таврический” в 1905 р. (1967), рукопис спогадів із 
історії м. Вознесенськ (1968), машинопис методичної розробки “Методы 

школьной педагогической работы”, листи літературознавця А. Бунцельмана 
до І. Зіздо (1959–1966).  

 

Іванов В. Ф. 

Иванов В. Ф.  

Ф. Р-5840, 57 од. зб., 1969–1995 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Іванов Володимир Федорович (1937–2010) – доцент Миколаївського педагогічного 

інституту, мистецтвознавець, народився 13 листопада 1937 р. на станції Сербка Ко-

мінтернівського району Одеської області. Навчався у Воронезькому музичному учи-

лищі (1959–1962), Одеській державній консерваторії (1962–1967). Викладав у Кам’я-

нець-Подільському державному педагогічному інституті (1967–1969), навчався в 
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аспірантурі при Київському інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
АН України (1969–1973), захистив кандидатську дисертацію (1973). Викладач Ми-

колаївського державного педагогічного інституту з 1974 р., завідувач кафедри (1975

–1986), доцент факультету вчителів початкових класів з 1988 р., професор з 1995 р. 

Захистив докторську дисертацію в 1994 р., заступник голови Миколаївського облас-
ного відділення Музичного товариства України з 1977 р., нагороджений знаком 

“Відмінник народної освіти” (1987), Член Спілки композиторів України з 1990 р., 

автор монографії “Дмитро Бортнянський”, збірок “Микола Леонтович. Спогади, ли-

сти, матеріали”, “Українські народні пісні в обробці для баяну”, статей присвячених 

українській музикальній культурі, учбових програм, методичних рекомендацій з 
сольфеджіо та ін. 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження 

очікуються. 

 

Автобіографія, довідки, характеристики, посвідчення, грамоти (1969–

1991), бібліографічний покажчик літератури до курсу “Українська музи-

ка” (1981–1983), машинописи кандидатської дисертації “Хоровое творчество 

Д. Бортнянского” (1972), методичного посібника “Сольфеджио” (1972), науко-

вих праць “Певческая практика на Украине в ХVІІІ веке” (1992) та “Леон-

тович – збирач народних пісень”, докторської дисертації “Певческая практика 
на Украине в ХVІІІ столетии” (1994), монографій “Дмитро Бортнянсь-

кий” (1980) та “Леонтович – педагог” (1983), статей із історії музичної культу-

ри України з ХVІ століття, з історії музичної освіти в Росії в Х–ХІХ ст., рецен-

зії В. Іванова на праці різних авторів – музикознавців, тексти і нотні записи 

українських народних пісень, зібраних В. Івановим (1969), вирізки статей 

В. Іванова з газет (1970–1985), анкети вчителів середніх шкіл України, зібра-
них Л. Івановою – дружиною В. Іванова (1983), виписки із книг, фронтові  
листи Д. Петкова – дядька В. Іванова (1944), матеріали до кандидатської ди-

сертації Л. Іванової (1980–1983), листування В. Іванова з мистецтвознавцями, 

науковими установами, архівами, музеями, видавництвами про накопичення 

матеріалів із історії музичної культури та видання наукових праць (1974–

1995), фотографії В. Іванова. 
   

Іванов П. І. 
Иванов П. И. 

Ф. Р-5517, 54 од. зб., 1935–1976 рр., Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Іванов Павло Іванович (1910–1977) – заслужений артист Української РСР, народив-

ся 16 лютого 1910 р. у м. Москва. Закінчив школу залізничників (1925), працював на 
різних роботах (1925–1933), боєць – актор та актор понадстрокової служби в театрі 
Червоної армії Білоруського військового округу у м. Смоленськ (1933–1936), актор 

Миколаївського обласного російського драматичного театру ім. В. Чкалова (1936–

1939) та Курського обласного російського драматичного театру ім. О. Пушкіна 
(1939–1941), актор театру малих форм Новочеркаського будинку Червоної Армії 
(1941–1942), Грозненського обласного російського драматичного театру ім. Ю. Лер-

монтова (1942), актор, завідувач музичної частини Миколаївського обласного росій-
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ського драматичного театру ім. В. Чкалова (1942–1972). Заслужений артист Україн-

ської РСР (1954). 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукопис автобіографії, машинописна копія витягу із Указу Президії Вер-

ховної Ради Української РСР про присвоєння П. Іванову звання Заслуженого 

артиста Української РСР (1954), грамоти і почесні грамоти (1947–1976), па-
м’ятні адреси (1960, 1970), вирізки статей із газет про театральну діяльність 

П. Іванова (1952–1967). Грамоти, почесні грамоти Заслуженої артистки Украї-
ни К. Рубінштейн (1935–1949), фотографії К. Рубінштейн – артистки балету і 
дружини П. Іванова (1952–1967). Фотографії П. Іванова в житті і на сцені 
(1951–1965), М. Есембаєва, О. Каніна, К. Рубінштейн. 

 

Картава І. Є. 

Картава И. Е. 

Ф. Р-5768, 6 од. зб., 1925–1983 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Картава Іван Єлізарович (1893–1973) – головний лікар Березнегуватської районної 
лікарні, Заслужений лікар Української РСР, народився 1 листопада 1893 р. у с. Олек-

сіївка Катеринославської губернії (нині Дніпропетровської області), закінчив 1-шу 

Херсонську чоловічу гімназію (1913), медичний факультет Новоросійського універ-

ситету (1917), працював головним лікарем сільських лікарень сіл Олексіївка, Шоло-

хове, Томаківка Запорізької області (1918–1929), Березнегуватської районної лікарні 
Миколаївської області (1929–1961), провідним хірургом польового госпіталю 

№ 1960 (1941–1945). 

Нагороджений знаком “Отличник здравоохранения” (1938), орденами (1944, 1948), 

медалями, присвоєно почесне звання Заслужений лікар Української РСР (1953). 

Документи надійшли на зберігання від сина І. Картави – О. Картави. Подальші над-

ходження не очікуються. 

 

Особова справа (1952–1960), вирізки статей із газет та журналу “Клини-

ческая хирургия” про діяльність І. Картави (1948–1983), спогади родичів, ко-

лег та пацієнтів з нагоди 90-річного ювілею І. Картави (1983), листи, телегра-
ми від родичів, колег, пацієнтів з нагоди нагородження І. Картави орденом 

Леніна та присвоєння почесного звання Заслуженого лікаря Української РСР 

(1948–1973), з виконкомом Миколаївської обласної ради депутатів трудящих 

про присвоєння імені І. Картави Березнегуватській районній лікарні (1974), 

фотографії І. Картави (1925–1957), серед них фотографія української делегації 
на Першому Всесоюзному з’їзді дільничних лікарів (1925). 

  

Касьяновський В. О. 

Касьяновский В. А. 

Ф. Р-6095 , 52 од. зб., 1967–1969, 1985, 2007 рр. Опис. Укр., рос. мови 

Касьяновський Валентин Олександрович (1928–2009) – краєзнавець, народився 

10 лютого 1928 року в селищі Богоявленське Миколаївського району Миколаївської 
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області. З 1949 по 1954 роки навчався в Одеському державному університеті 
ім. І. Мечникова на геолого-географічному факультеті по спеціальності економ-

географ. У 1954–1956 роках працював в середніх школах ст. Знам’янка Кіровоград-

ської області, в 1956–1957 роках викладав в Миколаївській школі-інтернаті № 1,  

в 1957–1961 роках – в ПТУ № 1 в селищі Жовтневе, в 1961–1963 роках працював 

завідувачем кабінетом політпросвіти Жовтневого райкому Компартії України,  

в 1963–1965 роках – учителем історії і географії в Жовтневій школі № 5, в 1965–

1970 роках – завідувачем відділом пропаганди і агітації Жовтневого райкому Ком-

партії України, в 1970–1974 роках-організатором позакласної роботи в середніх 

школах № № 1 і 4. 

У 1988 році вийшов на пенсію. Майор у відставці. В 1960-і роки очолював Жовтне-
ву районну комісію по підготовці тому “Історія міст і сіл Української РСР. Микола-
ївська область”. 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються. 

 

Автобіографія (2007 р.), документи про роботу Всеукраїнської комісії по 

складанню нарисів з історії населених пунктів Жовтневого району Миколаїв-

ської області, статті і нариси з історії міст і сіл району, документи про участь 

мешканців Жовтневого району у Другій світовій війні, списки мешканців і 
учасників війни, списки загиблих по району, документи з історії підприємств і 
установ Жовтневого району, робочі зошити з виписками із архівних докумен-

тів по історії Жовтневого району (з VII сторіччя до нашої ери до 1984 року), 

документи з історії народної освіти, медицини, партійної і комсомольської 
організацій, особисті фотографії В. Касьяновського. 

 

Каткова З. Д. 

Каткова З. Д. 

Ф. Р-5847, 23 од. зб., 1955–1982 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Каткова Зінаїда Дмитрівна (1913–) – краєзнавець, народилась 25 грудня 1913 р. у 

с. Червоний Маяк Ковровського району Володимирівської області. Трудову діяль-

ність почала в 1921 р. Закінчила географічний факультет Московського державного 

університету (1940), працювала вчителем середньої школи м. Іваново, інструктором 

Миколаївських обкому і міському Компартії України, директором Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею, завідувачем Миколаївського партійного архіву. В 

1974 р. вийшла на пенсію. З 1965 р. – краєзнавець, лектор-пропагандист, член прав-

ління Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’я-

ток історії та культури, укладач збірок “Борьба за Великий Октябрь на Николаевщи-

не” (1957), “Боротьба за владу Рад на Миколаївщині” (1959), “Николаевщина в годы 

иностранной интервенции и гражданской войны” (1962), “Земля в цвіту” (1967), “В 

труде, как в бою” (1972), “Очерки истории Николаевской областной партийной ор-

ганизации” (1980). Автор 200 статей з краєзнавства, опублікованих у газеті “Южная 

правда”. 

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються. 
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Нариси, статті, лекції з історії революційного руху на Миколаївщині (1897–

1917), виписки із документів центральних архівів з історії діяльності Микола-
ївської обласної партійної організації (1897–1920), нариси, статті, лекції, вирі-
зки статей з історії всенародної боротьби підпільних організацій та партизан-

ських загонів проти нацистських окупантів в 1941–1944 рр. на Миколаївщині, 
фотографії З. Д. Каткової. 

 

Кірзон А. В. 

Кирзон А. В. 

Ф. Р-5854, 11 од. зб.,1939–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Кірзон Абрам Вікторович (1910–1993) – краєзнавець, народився 8 листопада 1910 р. 

у м. Миколаїв. Викладав у школі в колонії Добре Баштанського району Миколаївсь-

кої області (1927–1929), навчався в Миколаївському інституті соціального вихован-

ня (1929–1932), працював у міському комітеті комсомолу (1932), служив у лавах 

Червоної та Радянської Армій (1932–1933, 1939–1941,1943–1953), працював дирек-

тором Палацу піонерів м. Миколаїв (1937–1939). Навчався заочно в Одеському педа-
гогічному інституті (1937–1939), працював у школах м. Миколаїв (1953–1970). Пен-

сіонер з 1970 р. Працював в екскурсійному бюро м. Миколаїв з 1967 р. Член Мико-

лаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури з 1987 р.  

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються. 

 

Рукописи та машинописи лекцій: “Наши земляки в Отечественной войне 
1812 года”, про болгарських революціонерів, що навчались у м. Миколаїв, ко-

пії нагородних листів Героїв Радянського Союзу, які визволяли м. Миколаїв у 

березні 1944 р., рецензії на путівники по Миколаївщині різних авторів, випис-
ки із документів ЦДА ВМФ, вирізки статей із газет і бібліографія статей 

А. Кірзона, фотографії А. Кірзона. 
   

Ковальова О. Ф. 

Ковалева О. Ф. 

Ф. Р-6007, 46 од. зб.,1968-2002 рр., Опис. Укр., рос. мови. 

Ковальова Октябрина Федорівна (1933–) – краєзнавець, народилась 5 листопада 
1933 р. у м. Миколаїв. Закінчила середню школу № 36 (1954), технічне училище № 1 

(1956), працювала на заводі ім. Носенка (нині Чорноморський суднобудівний завод) 

(1956–1963), закінчила філологічний факультет Миколаївського педагогічного ін-

ституту (1968), брала участь в роботі Всесоюзної наукової конференції етнографів і 
фольклористів. Працювала в Миколаївських середніх школах №№ 2, 42 (1968–

1970), на Миколаївському заводі гідроапаратури (1970–1973), завідувачем бібліоте-
ки Миколаївського кооперативного технікуму (1973–1975), завідувачем загального 

відділу Миколаївської обласної Ради профспілок (1975–1988). З 1988 р. на пенсії. 
Брала участь в роботі наукових історико-краєзнавчих конференцій, було опублікова-
но більше 50 статей в республіканських і обласних газетах. Видані три монографіч-

них дослідження спільно з В. Чистовим “Из прошлого культурной жизни на Никола-
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евщине” (2000–2002), спільно з іншими авторами видані довідники: “Старый Возне-
сенск” (1994), “Николаевцы. Энциклопедический словарь. 1789–1999 рр.” (1999). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження 

очікуються. 

 

Рукописи і машинописи книг “Очерки истории культуры Южного При-

бужья”, нарисів, статей, текстів екскурсій з історії культури на Миколаївщині, 
документи, зібрані О. Ковальовою про революціонерів (у т. ч. біографії учас-
ників революційного руху на Миколаївщині (1905–1917), декабристів, видат-
них діячів Миколаївщини (в т. ч. про сім’ю Аркасів), перелік персоналій по 

населених пунктах, про церкви і храми Миколаївщини, документи про роботу 

Пушкінського клубу в м. Миколаїв (1974–1996) та ін. 

 

Козьма О. К. 

Козьма А. К. 

Ф. 431, 1 од. зб., 1902–1916 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Козьма Олександр Кондратович (1863–1915) – поміщик, землевласник, народився у 

1863 р.  

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Накази по департаменту митних зборів про прийом на службу інженера 
О. Козьму (1908) та його звільнення. Оголошення правління земського банку 

про публічний продаж маєтку О. Козьми. Умови оренди землі. Список осіб, 

які орендували дворові ділянки, що належали О. Козьмі. У справі є документи 

з 1893 р., які стосуються родичів О. Козьми. 

 

Кокізов Д. М. 

Кокизов Д. М. 

Ф. 483, 7 од. зб., 1864–1912, 1918, 1924–1925 рр. Опис. Каталог. Рос. мова 

Кокізов Давид Маркович (1858–) – головний редактор газети “Южанин”, народився 

в 1858 р. у м. Миколаїв. Закінчив Миколаївське реальне училище. В зв’язку з хворо-

бою не закінчив Петроградський гірничий інститут. Працював учителем в Київській 

губернії. В м. Миколаїв з 1901 р. працював коректором, головним редактором газети 

“Южанин”, з 1909 р. – членом редакції газет “Вечерний курьер”, “Утренний курь-

ер”, “Николаевский курьер”, з 1911 по 1917 рр. – діловодом міської управи, в перші 
роки Радянської влади працював в різних установах. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Автобіографія, спогади Д. Кокізова про діяльність Миколаївської ради ро-

бітничих депутатів, доповіді Д. Кокізова міському Голові про діяльність роз-
порядчого відділу міської управи (1918) і відділу палива міської думи (1919), 

доповідь члена міської думи М. Горкіна в комісію з розслідування обставин 
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розгону демократичної думи, листи і заяви Д. Кокізова до Голови ВУЦВК 

Г. Петровського, в Наркомсобез УРСР, в комісію з чистки радянського апара-
ту (1924–1925), заповіт батька М. Кокізова (1864) і страхове свідоцтво 

Д. Кокізова (1912). 

 

Колесник А. М. 

Колесник А. М. 

Ф. Р-6110, 44 од. зб., 1962–2008 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Колесник Анатолій Михайлович (1936–) – журналіст, член-кореспондент Українсь-

кої Екологічної Академії наук, народився 21 липня 1936 р. в с. Таранушечі Кобеля-

цького району Полтавської області, в 1966 р. закінчив факультет журналістики Київ-

ського державного університету ім. Т.Г.Шевченко, в 1980 р. – факультет журналіс-
тики Вищої партійної школи при ЦК Компартії. З грудня 1957 р. і по теперішній час 
працює у пресі: 9 років в Кобеляцькій районній газеті “Колос”, 5 років – у Миколаїв-

ській молодіжній газеті “Ленінське плем’я”, з 1971 р. – в Миколаївських обласних 

газетах “Южная правда”, “Эхо недели”, “Радянське Прибужжя”. Є засновником, 

видавцем і головним редактором журналів “Николаевский меридиан” и “Терра”.  

Документи надішли на зберігання від Колесник А. М. у 2008 р.  

Очікуються подальші надходження документів.  

 

Автобіографія, копії посвідчень журналіста, список публікацій, копії дип-

ломів про освіту, свідоцтва про реєстрацію друкованих видань, вирізки статей 

із газет про ювілеї А. М. Колесника. Документи, представлені А. М. Колес-
ником на творчий конкурс Миколаївської філії Спілки журналістів України, 

цикл газетних статей за 2005–2006 рр. та диплом лауреата премії “Золоте пе-
ро”. Рукописи невиданих книг: “Доктор Кас’ян”, “Миколаївська пошта. Хро-

ніка. Події. Факти” Документи з історії Полтавського земляцтва у м. Микола-
їв, яке засновано А. М. Колесником протоколи загальних зборів, вирізки із 
газет, фотографії). Документи, зібрані А. М. Колесником для книги про при-

родоохоронні і екологічні проблеми (протокол засідання ради, програма між-

вузівської конференції, буклети). Документи, зібрані А. М. Колесником про 

діяльність Южноукраїнської АЕС (вирізки із газет, брошури, інформації, жур-

нали, фотографії). Листування А. М. Колесника з художником М. Ф. Чер-

ненком, істориком О. М. Ященком. Тексти пісень про Миколаїв та Перво-

майськ, зібрані А. М. Колесником. Фотографії А. М. Колесника. 
 

Коренєв І. О. 

Коренев И. А. 

Ф. Р-2837, 38 од. зб., 1906–1962 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Коренєв Іван Олексійович (1879–1962) – викладач Миколаївського педагогічного 

інституту, краєзнавець, народився 6 січня 1879 р. у с. Казинки Орловської губернії, 
закінчив економічний факультет Московського комерційного інституту (1914), пра-
цював викладачем економічної географії в Кременчуцькому комерційному училищі 
(1914–1919), з 1919 р. у Миколаївському комерційному училищі ім. статс-секретаря 
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С. Вітте, в Миколаївському середньому технічному училищі шляхів сполучення 

(нині Миколаївський залізничний технікум) (1920–1925), в Миколаївському учи-

тельському інституті (нині Миколаївський педагогічний університет) (1937–1950) та 
одночасно в Миколаївському індустріальному технікумі (нині Український держав-

ний морській технічний університет) (1920–1950), референтом культури в Миколаїв-

ській міськраді (1923–1933), завідувачем і викладачем Миколаївського опорного 

пункту Московського планового заочного інституту (ПЛАНЗО) (1932–1933). Член 

секції Миколаївського наукового товариства при Всеукраїнській Академії Наук 

(1925) та член Географічного товариства при Академії наук СРСР (1939), з 1952 р. – 

член Миколаївського обласного відділення товариства з поширення політичних і 
наукових знань. Автор популярних робіт з краєзнавства, історії і географії України, 

основні роботи І. Коренєва: “Географический очерк Николаевской области” (1956), 

“Экономический очерк. Николаевская область” (1958) та ін. 

Документи надійшли на зберігання від дочки І. Коренева. Подальші надходження не 
очікуються.  

Документи використовувались у виставковій діяльності. 
 

Посвідчення особи (1922), обліковий квиток спеціаліста (1930), трудова 
книжка (1939), профспілкові квитки (1947, 1955, 1961), посвідчення викладача 
(1919–1949), делегатські квитки 3-го Всесоюзного з’їзду наукових співробіт-
ників (1929) та планової конференції (1932), членський квиток члена Геогра-
фічного товариства СРСР (1919–1949), довідки з місць роботи, рукописи 

праць “О преобразовании природы степи” (1925), “Очерк истории и состояния 

сельскохозяйственной кооперации на Николаевщине” (1928), “Геогра-
фический очерк Николаевской области” (1965), “Лиманы северного побе-
режья Черного и Азовского морей и их практическое значение”, рукописи ле-
кцій з географії (1947–1954), карти, ілюстрації, схеми адміністративного поді-
лу, посівних площ, лісосмуг, хлібного експорту, росту населення, корисних 

копалин Миколаївської області, в т. ч. карти Київської Русі ІХ–ХІ ст. і запорі-
зьких земель, листи-запити та листи-відповіді про видання робіт та статей 

І. Коренева (1917–1961). 

  

Кравченко М. В. 

Кравченко М. В. 

Ф. Р-5820, 139 од. зб., 1944–1998 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Кравченко Михайло Васильович (1918–) письменник, член Спілки журналістів 

СРСР, народився 20 травня 1918 р. у с. Митаївка Богуславського району Київської 
області. Служив у лавах (Червоної) Радянської Армії (1937–1960), брав участь у бо-

йових діях у роки Другої світової війни з 1942 р., навчався у військово-інженерній 

академії ім. Куйбишева (1948–1954), полковник у відставці. Працював кореспонден-

том Миколаївського обласного радіо, редактором Херсонського книжково-газетного 

видавництва “Маяк” (м. Одеса) по Миколаївській та Херсонській областях, завідува-
чем редакційної колегії “Історія міст і сіл Української РСР” (том Миколаївська об-

ласть) (1960–1970). Член Спілки журналістів України. Нагороджений орденами та 
медалями.  

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження очікуються. 
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Документи по представленню М. Кравченка в члени Спілки письменників 

СРСР (автобіографія, характеристика, довідка про твори, рекомендації, листу-

вання) (1955), документи про творчість М. Кравченка (характеристика, списки 

статей, творів, відгуки читачів на них), рукописи та машинописи творів 

М. Кравченка: історико-економічних нарисів населених пунктів Миколаївсь-

кої області (1965–1968), збірки “Миколаїв у борні” (1968), “60 ударів сер-

ця” (1968), літературного запису повісті Е. Тищенко “Потомки бунта-
рей” (1972), новели “Мадам Хелен із Матерівки” (1978), повісті “Радиус жиз-
ни” (1978), книги “Година безсмертя” (1981), збірки спогадів “Хліб, що пахне 
порохом” (1984), художньо-документального роману “Возвращение украден-

ного поезда” (1985), художньо-документальної повісті “Иваново поле” (1985), 

документальної повісті “Рани і біль України” (1989), документального роману 

“Укрощение “Бизона” (1989), книги вибраних творів “Октавы вернос-
ти” (1995), нарису “Предают только свои” (1996), художньо-документальної 
повісті “Сражались обреченные эскадроны” (1998), книги “Роде наш незабут-
ній” (1999), збірки нарисів “Журавлята випурхнули з вогню” (2000), повісті в 

співавторстві з Н. Балдуком “Звезды защитников Отечества” (2000), книги 

“Правда учителя мужества” (2000) та інших творів, документи, які зібрані 
М. Кравченко до нарисів про Героїв Радянського Союзу – уродженців Мико-

лаївщини, з історії міліції, (про П. Ангеліну, О. Григор’єва, Л. Кондрацького, 

Н. Лучинську, М. Осадчук (Зубчук), О. Семененко, Г. Соболєва, П. Хо-

руженко, С. Хохрякова та інш.), рецензії М. Кравченка на твори інших авторів 

і відгуки на твори М. Кравченка, листування з письменниками М. Бідниною, 

К. Курашкевичем, І. Плахтіним, спогади Т. Брікеля,    

 

Крамськой (Хромов) Д. О. 

Крамской (Хромов) Д. А. 

Ф. Р-3675, 25 од. зб., 1950–1972 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Крамськой (Хромов) Дмитро Олексійович (1894–1981) – режисер Миколаївського 

обласного російського драматичного театру ім. В. Чкалова, народився 8 листопада 
1894 р. у м. Тула. Вчився в Тульському технічному залізничному училищі (1911), 

працював сценаристом і актором у трупі режисера Н. Аблова (1911), після 1917 р., 

працюючи в театрах, одночасно брав активну участь у створенні в м. Тула робітни-

чих театрів: “Рабочая студия” (1918), драматичний театр при губернському відділі 
народної освіти (1919), театр райпролетаркульту (1920), був одним із організаторів 

Тульського “Союза актеров”, профспілки акторів, Тульської обласної організації 
профспілки працівників мистецтв. Працював режисером в театрах міст Тула, Моск-

ва та міст України (1920). З 1926 р., працюючи в театрах м. Харків, організував ро-

сійську філію Театру юного глядача (1933–1934). За дорученням “Укрцентр-

посередрабісу” організував і керував театром “Культфронт” (1929–1930) для обслу-

говування міст Маріуполь, Херсон, Черкаси, Житомир. Працював режисером Київ-

ського обласного театру російської драми (1936–1937) і одночасно викладав в Київ-

ських театральних інституті та технікумі. Режисер театру “Красный факел” (1937) у 

м. Новосибірськ, організував Новосибірське відділення ВТО (1940–1941), а також у 

м. Колпашево-Наримський окружний театр драми (1943–1945). В 1947 р. повернув-
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ся на Україну і працював художнім керівником у Ворошиловградському обласному 

українському музично-драматичному театрі, в Лисичанському російському пересув-

ному театрі, театрі російської драми (1947–1949). З 1950 р. працював режисером 

Миколаївського обласного російського драматичного театру, де за 11 років постав-

лено більше ніж 50 спектаклів. Нагороджений орденом та медаллю, присвоєно поче-
сне звання Заслужений артист Української РСР (1954). З 1962 р. працює в Миколаїв-

ському культурно-освітньому училищі, де викладав режисуру і майстерство актора. 
В 1963 р. вийшов на пенсію та продовжив суспільну діяльність на посаді члена ху-

дожньої ради Миколаївського управління культури.  

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Автобіографія (1975), матеріали по постановці вистав (накази, сценарії, 
режисерські нотатки, ескізи та плани оформлення сцени, програми плануван-

ня декорацій) (1953–1960), статті, доповідна записка про роботу театру (1950, 

1952, 1954, 1972), матеріали концертів (1951, 1954), програми вистав з заува-
женнями Д. Крамського (1964–1973), лекції по режисурі та майстерності акто-

ра, план роботи обласного семінару керівників драматичних колективів шкіл і 
позашкільних установ, розроблений Д. Крамським (1970), перелік вистав, пос-
тавлених театром ім. В. Чкалова (1951–1960), фотографія Д. Крамського 

(1950). 

 

Кровопусков Є. С. 

Кровопусков Е. С. 

Ф. 346, 1 од. зб., 1824–1866 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Кровопусков Євграф Семенович (1814–1885) – секретар Миколаївської міської упра-
ви, народився в 1814 р. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Прибутково-видаткова книга по тютюновій плантації підпоручика ласто-

вого екіпажу Є. Кровопускова (1862), ведення розрахунків по господарському 

відділу Миколаївської міської управі, список земель в м. Миколаїв по Морсь-

кому відомству (1872), копія правил роздавання земель, які належали Морсь-

кому відомству в м. Миколаїв для будування хуторів (1873) і список дачовлас-
ників, відомості по розрахунку заготівлі та витрачанню сіна для пожежного 

обозу (1880–1882), справа про уточнення відомостей по плану м. Миколаїв 

1829 р. (1886), вирізки з газет “Новороссийский телеграф” (1886–1888). 

 

Крючков Ю. С. 

Крючков Ю. С. 

Ф. Р-5858, 318 од. зб., 1945–2005 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Крючков Юрій Семенович (1928 – ) доктор технічних наук, професор Миколаївсько-

го кораблебудівного інституту, краєзнавець, народився 5 червня 1928 р. у м. Мико-
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лаїв. Навчався в Миколаївському кораблебудівному інституті (1952). Працював на 
Чорноморському суднобудівному заводі (1952–1955). З 1955 р. навчався в аспіран-

турі та працював у Ленінградському Центральному науково-дослідному інституті до 

1973 р. Працював у Миколаївському кораблебудівному інституті з 1973 р., професо-

ром з 1974 р., завідувачем кафедри динаміки та міцності суднових машин з 1975 р., 

професор кафедри з 1991 р. Присвоєно вчене звання професора в 1977 р. Заслуже-
ний працівник культури України (1992). Засновник і керівник Лабораторії екологіч-

но чистих судових установок (ЛИСЕД) (1977), засновник і керівник історико-

краєзнавчого товариства “Золота лодія” з 1988 р. Академік Академії наук суднобу-

дування України (1997). Почесний громадянин м. Миколаїв (1998). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються. 

 

Документи біографічного характеру (творча біографія, переліки книг, мо-

нографій, статей, наукових інженерних розробок, посвідчення, довідки, копія 

диплому про закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту, фотоко-

пія диплому кандидата технічних наук, характеристики, рішення про присво-

єння вченого звання професора, документи про присвоєння звання “Заслу-

жений працівник культури України” та ін.), рукописи і машинописи: моногра-
фії “История судостроения в Николаеве в эпоху паруса 1790–1865 гг.” (1982), 

науково-біографічних нарисів “Алексей Самуилович Грейг. 1774–1845 гг.” 

(1981), “Самуил Карлович Грейг” (1986), топонімічного словника “Старый 

Николаев и окрестности” (1989), неопублікованої книги “Клипера 20 века”, 

збірника статей “Парусные суда” (1987), “История Николаева от основания до 

наших дней” (1996) та ін., спеціальних наукових праць: монографії “Основы 

ударостойкости судовых силовых установок” (1985), методичного посібника 
для викладачів “Температура напряжения в элементах машин” (1986), посіб-

ників “Строительные машины и механизмы” (1989), “Энергетические устано-

вки подводных лодок. Устройство и проектирование” (1987). Машинописи 

статей з історії суднобудування та флоту, міста Миколаїв. Креслення з рекон-

струкції парусного фрегата “Святой Николай”. Листування з болгарськими, 

польськими, американськими колегами про розвиток та історію парусного 

спорту, з істориками та мистецтвознавцями про архітектуру старого м. Мико-

лаїв, з видавництвами про видання наукових праць, книг та статей, фотографії 
Ю. Крючкова. 

 

Куліченко Л. В. 

Куличенко Л. В. 

Ф. Р-2888, 26 од. зб., 1934–1975 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Куліченко Леонід Васильович (1918–1977) – письменник, член Спілки письменників 

СРСР, народився 2 квітня 1918 р. у с. Шабельники Чигиринського району Черкась-

кої області. Закінчив семирічку, працював у колгоспі. Брав участь в бойових діях у 

роки Другої світової війні, закінчив військово-політичне училище. Нагороджений 

орденом та медалями. Закінчив заочно Кременецький учительський інститут та фа-
культет журналістики Київського державного університету.  
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Член Спілки письменників України з 1966 р., обирався відповідальним секретарем 

Миколаївської організації Спілки письменників України (1974). Почав друкуватися 

з 1934 р.  

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукопис фронтового щоденника (1941–1942), вірші та переклади віршів із 
осетинської, ногайської, карачаївської, абазинської, черкеської мов (1934–

1973), п’єси “Ингул – река степная” (1951–1952), “Дума о Бармашихе” (1970), 

“Чайка” (1972), роман “Предгрозье” (1967), повість “Дума о Байде” (1973), 

оповідання, статті та ін. Тексти радіопередач: “Из дальних гор и до-

лин” (1972), “Дума о Байде” (1972–1973), “Побратим” (1973). Машинописи 

статей: “Песня братства” (1972), “Наш Байда” (1974), “На земле танкис-
та” (1975). Машинописи текстів кінонарисів: “Работа – как песня” (1974), 

“Героика незабываемого” (до 70-річчя Ю. Яновського) (1972). Машинопис 
вступного слова до 50-річчя з дня народження письменника М. Божаткіна 
(1970), машинопис тексту виступу на І-му організаційному з’їзді Товариства 
любителів книги Української РСР (1974). Рецензія Г. Громового на роман 

Л. Куліченка “Предгрозье”(1968).  

  

Курашкевич К. В. 

Курашкевич К. В. 

Ф. Р-5197, 82 од. зб., 1963–1978, 1980 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Курашкевич Кирило Володимирович (1920–) письменник, член Спілки письменни-

ків СРСР, народився 8 листопада 1920 р. у м. Тростянці Вінницької області. Закін-

чив Харківський технікум журналістики, Тульчинський учительський інститут, пра-
цював у газетах. У 1940 р. призваний до лав Червоної армії, навчався в Київському 

військовому училищі зв’язку, брав участь в бойових діях у роки Другої світової вій-

ни (1941–1943), нагороджений двома орденами і медалями. Навчався в Московській 

військово-політичній академії (1947–1952), в 1960 р. за станом здоров’я звільнений в 

запас у званні підполковника. Член Спілки письменників Української РСР з 1967 р. 

Писати вірші почав до війни. Окремими виданнями вийшли поетичні збірки 

“Весняні грози” (1961), “Балада про безсмертя” (1965), “Чорнобривці” (1966), 

“Квітнева рань” (1967), “Калинове намисто” (1969), “Щедре літо” (1970), “Сонце у 

лютому” (1973), “Яблуневий цвіт” (1977). 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача. Подальші надходження не 
очікуються. 

 

Телеграми та листівки, поздоровлення, запрошення, програми літератур-

них виступів письменника, рукописи та машинописи оповідань (1963–1970), 

віршів (1964–1975), перекладів віршів І. Ваукова, Е. Рождественського, Е. Ме-
желайтиса (1965–1974), легенди-пастелі “Він і вона” та пастелі “Сонце у  

лютому” (1965), п’єс “В полоні мрій” та “На роздоріжжі” (1970), поеми “Син 

землі” (1974) та гуморесок (1974), повісті “Двобій” (1976–1978). Вирізки з га-
зет віршів та рецензій на збірку “Чорнобривці” (1966–1970), листування з 
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письменником П. Вільховим (1965), поетом А. Кацнельсоном, композиторами 

Є. Юцевичем, Г. Жолуденком, М. Дремлюгою (1964), колишнім парторгом  

65-го полку зв’язку Брянського фронту полковником В. Вороновим (1971), 

радою ветеранів війни (1973), штабом “Поиск – Прибалтийский второй”  

(1974), головою колгоспу М. Погорковим. Листи редакцій журналів, газет, 
видавництв до К. Курашкевича про публікацію його творів. 

 

Лізко І. Ф.  

Лизко И. Ф. 

Ф. Р-2875, 14 од. зб., 1940–1962 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Лізко Іван Федосійович (1899–1963) – Заслужений лікар Української РСР, народився 

в 1899 р., працював гірняком – лопатником, служив у лавах Червоної армії, закінчив 

Харківський медичний інститут. Працював у Миколаївській міській лікарні. Учас-
ник бойових дій у війні з білофінами та в роки Другої світової війни, майор медич-

ної служби. Працював завідувачем хірургічного відділення Миколаївської обласної 
лікарні з 1949 р., присвоєно почесне звання “Заслужений лікар Української 
РСР” (1950), депутат Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих, голова пос-
тійної комісії з охорони здоров’я, голова наукового хірургічного товариства лікарів. 

Нагороджений орденом (1961), мав нагрудний знак “Відмінник охорони здоров’я”. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Документи біографічного характеру: посвідчення, службова характеристи-

ка, депутатський квиток (1940–1955), довідки про роботу: начальник медично-

го відділення евакогоспіталя № 448 (січень – квітень 1940 р.), начальник  

хірургічного відділення військового госпіталю № 406, майор медичної служби 

ППГ-24 216-го Червонознаменного Кавказького корпусу (1943), свідоцтво про 

занесення І. Лізко до Книги Пошани за 30-ти річну діяльність (1959), вітальні 
адреси, ювілейні телеграми (1959), листи та телеграми з подякою від бувших 

пацієнтів (1950–1961), вирізки статей з газет і журналів про хірургічну діяль-

ність І. Лізко (1942–1962), фотографії І. Лізко (1943–1961).  

 

Лісничий Д. В. 

Лисничий Д. В. 

Ф. Р-5846, 19 од. зб., 1987–1991 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Лісничий Дмитро Васильович (1950–) – народний депутат, народився в с. Соснівка 
Красноградського району Харківської області в 1950 р. Закінчив радіотехнічний 

технікум, працював в Українській філії НДІ вимірювальної техніки, з 1979 р. – на 
Миколаївському глиноземному заводі майстром, начальником групи ремонту тере-
зів. Був обраний депутатом Корабельної районної Ради народних депутатів, народ-

ним депутатом СРСР по Ленінському територіальному округу № 493. Брав участь в 

роботі з’їздів народних депутатів СРСР (1989–1991). 

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються. 
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Передвиборна програма Д. Лісничого, його доповнення та пропозиції до 

законопроектів про союзний договір, пенсійне забезпечення, пресу. Тексти 

виступів на радіо, вирізки статей Д. Лісничого з газет (1989–1990), документи 

про діяльність Миколаївської обласної організації Руху (проект програми, ста-
тут, інформаційні бюлетені “Чорноморія” і “Слово”) (1989–1990), Миколаїв-

ської обласної екологічної асоціації “Зелений світ” (програма, статут, відозви, 

листування) (1989–1990), ініціативної групи підтримки народного депутата 
СРСР Д. Лісничого (1989), клуба виборців Корабельного району (1989–1990), 

списки народних депутатів обласного, міського і районних рад народних де-
путатів по Миколаївській області, листування з міністерствами, установами, 

депутатами, виборцями, мешканцями Миколаївщини з питань збереження 

екології річок Інгул і Південний Буг, соціально-культурного та економічного 

розвитку сіл Миколаївської області, виконання депутатських наказів, запитів 

та ін. (1987–1990). 

 

Ліфанов В. Р. 

Лифанов В. Р. 

 Ф. Р-5830, 121 од. зб., 1944–1992 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Ліфанов Віктор Романович (1909–1995) журналіст, краєзнавець, народився 10 жовт-
ня 1909 р. на ст. Рузаївка Саранського повіту Пензенської губернії. Закінчив Ленін-

градський політехнічний інститут (1940), працював на Іжорському заводі м. Колпі-
но, був мобілізований до лав Червоної Армії (1941), потім був евакуйований в 

м. Свердловськ і працював на заводі “Уралмаш” (1941–1952), у Міністерстві судно-

будівної промисловості СРСР (1953), заступником директора Чорноморського суд-

нобудівного заводу, заступником директора Миколаївської філії НДІ технології суд-

нобудування. Пенсіонер з 1969 р. Позаштатний кореспондент газети “Южная прав-

да”, з 1974 р. – член Миколаївської обласної організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури України (1975–1985), Почесний член товарист-
ва з 1987 р., заступник голови комісії міськвиконкому по перейменуванню вулиць, 

член бюро секції історії суднобудування при Міжобласному правлінні науково-

технічного товариства. Автор книг: “Николаев. Улицы рассказывают: Путеводи-

тель” (Одесса, 1988) і “Николаев: 1789–1989. Страницы истории: Справоч-

ник” (Одесса, 1989). 

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються. 

Документи використовувались у виставковій діяльності.  
 

Бібліографічний список статей з краєзнавства, опублікованих в обласних 

газетах (1974–1989). Рукописи та машинописи нарисів, статей з історії м. Ми-

колаїв, суднобудування та флоту, театрального мистецтва, про будування за-
водів, об’єктів архітектури, про діяльність визначних діячів Миколаївщини – 

письменників, адміралів, лікарів, архітекторів, учасників революційного руху, 

Кримської війни (1853–1856), Другої світової війни та ін. (П. Антонов 

З. Аркас, М. Ашенбреннер, Ф. Беллінсгаузен, Г. Бутаков, Г. Ге, Г. Герцман, 

Б. Глазенап, О. Грейг, В. Даль, М. Єгіпко, В. Зарудний, П. Захар’їн, С. Інгулов, 
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О. Казарський, В. Корнілов, М. Кутузов, М. Лазарєв, М. Ленау, М. Леонтович, 

В. Лягін, С. Макаров, М. Мордвинов, П. Нахімов, К. Ф. Ольшанський, 

М. Пирогов, Г. Потьомкін-Таврійській, Й. Дерібас, П. Саксаганський, 

Д. Самойлович, Д. Сенявін, А. Топоров, Ф. Ушаков, М. Фалєєв, І. Хемніцер, 

П. Шмідт, Ф. Юрковський та ін.), листування з краєзнавцями та видавництва-
ми газет і журналів про видання статей за тематикою досліджень, фотонегати-

ви креслень церкви Морського госпіталю, фотографії В. Ліфанова. 
 

Людковський Ш. С. 

Людковский Ш. С. 

Ф. Р-5788, 72 од. зб., 1900–1986 рр., Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Людковський Шнеєр Самарович (1923–1987) – директор Державного архіву Мико-

лаївської області, краєзнавець, народився 23 липня 1923 р. у м. Сновськ (нині 
м. Щорс) Чернігівської області. Закінчив Ленінградське артилерійське училище 
(1941), брав участь в бойових діях у роки Другої світової війни (1942–1945), навчав-

ся на історичному факультеті Київського державного університету (1946–1951), пра-
цював директором Державного архіву Миколаївської області (1952–1983), старшим 

науковим співробітником архіву (1983–1987). Нагороджений орденами та медалями, 

нагрудним знаком “Відмінник архівної справи” (1986). Почесний член президії Ми-

колаївської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культу-

ри. Ш. Людковський очолював видання збірників документів Державного архіву Ми-

колаївської області, був членом редакційної колегії томів: “Історія міст і сіл Україн-

ської РСР. Миколаївська область” (1971), “История городов и сел Украинской ССР. 

Николаевская область” (1981), автор книг: “Г. Петровський у Миколаєві” (1974) і 
“Николаев. Страницы революционной славы. Путеводитель” (1986), публікувався в 

журналах “Архіви України”, “Советские архивы”, “Исторический архив”, “Нева” і 
“Український історичний журнал”. Автор статей з краєзнавчої тематики, опубліко-

ваних в обласних газетах. 

Документи надійшли від фондоутворювача і його дочки О. Людковської. Документи 

використовувались у виставковій діяльності. Подальші надходження не очікуються. 

 

Машинопис дипломної роботи “Большевистская газета “Пролета-
рий” (1905) как исторический источник” (1951), рукописи і машинописи книг, 
нарисів, статей, копії зібраних документів за 1789–1945 рр. з історії м. Мико-

лаїв, про активних учасників революційного руху, партійних та державних 

діячів, поетів та письменників, які перебували на Миколаївщині (Е. Багриць-

кий, В. Воровський, К. Ворошилов, С. Гопнер, Ф. Дзержинський, В. Ігнатьєв, 

М. Калінін, Ф. Кон, С. Косіор, Г. Котовський, В. Куйбишев, М. Лазарєв, 

А. Луначарський, В. Ногін, Г. Орджонікідзе, Г. Петрова, І. Петров, М. Петров, 

О. Петров, М. Подвойський, П. Сафронов, П. Ровнер (Аким), Ф. Сергеєв 

(Артем), М. Скрипник, Л. Сталь, М. Фрунзе, І. Чигрин, В. Чубарєв, І. Шварц, 

М. Шверник та ін.), про історію Миколаївського порту (1862–1962), радіоста-
нції (1914–1922), 15-ї стрілецької Сиваської дивізії (1921–1922), статті і тексти 

виступів з історії архівного будівництва (1917–1967), тексти теле- і радіопере-
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дач, підготовлених за документами Державного архіву Миколаївської області, 
вирізки з газет і журналів статей з історії архівного будівництва та історії м. 

Миколаїв (1957–1985), рецензії та висновки Ш. Людковського на рукописи 

книг, статей різних авторів у газетах, копії листів із німецької каторги та із 
Червоної Армії родичам, які мешкали на Миколаївщині (1941–1945), переліки 

газет, що видавались на Миколаївщині (1840–1960), листування з видавницт-
вом “Маяк” про видання книг Ш. Людковського, фотографії Ш. Люд-

ковського (1941, 1955–1986). 

 

Макаренко О. П. 

Макаренко А. П. 

Ф. Р-5850, 34 од. зб., 1919–1992 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови 

Макаренко Олександр Петрович (1936–) – професор Миколаївського факультету 

Київського державного інституту культури, кандидат мистецтвознавства, народився 

28 серпня 1936 р. у с. Солдатське Вознесенського району Миколаївської області. 
Навчався в Миколаївському педагогічному училищі (1951–1955), служив у лавах 

Радянської Армії (1955–1958), працював музичним вихователем у Миколаївській 

обласній школі-інтернаті № 3 (1958–1959), навчався в Миколаївському музичному 

училищі (1959–1962), Одеській державній консерваторії (заочно) (1962–1968), одно-

часно викладав у дитячій музичній школі м. Вознесенськ (1962–1965) і в Миколаїв-

ському культурно-освітньому училищі (1965–1976), працював директором Ягоднін-

ської дитячої музичної школи Магаданської області (1976–1978). З 1978 р. – викла-
дач Миколаївського культурно-освітнього факультету Київського державного інсти-

туту культури, доцент факультету з 1990 р., професор з 1996 р. Член Спілки музика-
нтів України з 1980 р. В 1987 р. присвоєно вчене звання кандидата мистецтвознавст-
ва. О. Макаренко – автор наукових праць, монографій та статей про інструментальну 

музику народів України, СРСР, про професійне народно – оркестрове мистецтво та ін.  

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження очікуються. 

 

Документи біографічного характеру (автобіографія, копії дипломів про 

закінчення консерваторії, присудження звання кандидата мистецтвознавства, 
довідки, звіти про наукову та суспільну діяльність (1968–1992), про захист 
кандидатської дисертації (1981–1987), список наукових праць (1976–1992), 

рукописи та машинописи наукових праць, монографій, статей, публікацій про 

інструментальну музику, народні інструменти, ансамблі та оркестри (1980–

1990), тексти статей, радіопередач, автореферат кандидатської дисертації 
(1980–1988), відгуки О. Макаренка на наукові праці, виступи в пресі та по те-
лебаченню музикознавців (1982–1989), календарні плани роботи Миколаївсь-

кої обласної народно-інструментальної філармонії, яку створив О. Макаренко 

(1988–1990), документи про створення та діяльність Миколаївського оркестру 

народних інструментів: списки та анкети учасників оркестру, програми, репе-
ртуари та запрошення на концерти (1927–1977), біографія музикознавця 

Л. Носова, бібліографія робіт Л. Носова та ін. авторів про діяльність оркестру, 

нарис і брошура про оркестр, фотографії учасників оркестру. Листування 
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О. Макаренка з музикознавцем Б. Грановським, мистецтвознавцем Л. Носо-

вим, з діячами мистецтва – Г. Верьовкою, К. Данькевичем, Я. Рималісом, 

Т. Хренніковим, науковими установами, колективами народних оркестрів 

(1966–1989), фотографії О. Макаренка (1983–1990). 

  

Мущинський П. Д. 

Мущинский П. Д. 

Ф. Р-5714, 156 од. зб., 1917–1990 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Мущинський Петро Дмитрович (1913–1990) військовий історик, краєзнавець, член 

Спілки журналістів СРСР, народився 7 вересня 1913 р. у с. Перчунове Єлисавет-
градської губернії (нині Кіровоградської області), трудову діяльність почав у 1931 р., 

кадровий військовий (1935–1961), військове звання – підполковник, закінчив Війсь-

ково-політичну академію ім. В. Леніна (1950), факультет військової історії Військо-

вої академії ім. М. Фрунзе (1954), брав участь в бойових діях у роки Другої світової 
війни (1941–1945), учасник боїв за визволення Білорусі, Польщі, Німеччини і Мико-

лаївщини. Нагороджений орденами, медалями. Член Спілки журналістів СРСР (1967), 

Заслужений працівник культури Української РСР (1972), почесний громадянин с. 
Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області (1984), автор книг: 
“Трифон Гуляницький” (1970), “Атаки гриміли” (1972), “На вечном посту” (1974), 

“В честь подвига на Ингуле. Путеводитель” (1977), “Непокоренный Буг. Путеводи-

тель” (1980), “Они сражались на Николаевщине” (1995), понад 1000 нарисів, статей 

та повідомлень, понад 300 теле- і радіонарисів з краєзнавчої та військово-історичної 
тематики по Миколаївщині (1962–1984). Після виходу в запас, був членом правління 

Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток істо-

рії та культури, головою військово-наукового товариства при Миколаївському гарні-
зонному будинку офіцерів Радянської Армії, був членом редакційної колегії тому 

“История городов и сел Украинской ССР. Николаевская область” (1981). 

Документи надійшли від фондоутворювача і його дружини Лідії Іванівни Мущин-

ської. Подальші надходження не очікуються.  

 

Грамоти (1960–1990), почесні грамоти про нагородження в зв’язку з ювіле-
ями (1973, 1983), пам’ятні адреси (1973, 1983), дипломна робота “Боевые дей-

ствия 23-го танкового корпуса 3-го Украинского фронта в Березнеговато-

Снигиревской операции (март 1944)” (1954), робочі зошити з виписками з до-

кументів Центральних архівів Міністерства оборони СРСР і Радянської Армії 
про події громадянської та Другої світової воєн на Миколаївщині (1954, 1963–

1964). Рецензія на повість О. Чаковського “Свет далекой звезды” (1964), допо-

відь на науковій конференції “Воинские формирования в годы гражданской 

войны из трудящихся Николаевщины” (1968). Нариси, путівники, радіо-

оповідання з військової тематики (1969–1975). Науково-історичні довідки про 

соціально-політичні погляди М. Аркаса (1971–1984), про революційну та вій-

ськову діяльність Й. Апанасенка, В. Антонова-Овсєєнка, проф. Ф. Анулова, 
Є. Бєнедиктова, С. Будьонного, Л. Гавро, М. Губенка, М. Дейроша, 
С. Каменєва, Г. Котовського, А. Крастиня, Н. Махно, М. Подвойського, 
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Я. Ряппо, Ф. Соколова, М. Тухачевського, М. Урсулова, І. Федька, А. Чорного, 

Й. Якіра на Миколаївщині (1965–1971). Про участь в бойових діях у роки 

Другої світової війни на Миколаївщині генералів Бахарова, В. Цвєтаєва, 
І. Шепетова, про Березнегуватсько-Снігурівську операцію (1944). Документи, 

зібрані П. Мущинським про Героя Радянського Союзу санінструктора 
М. Шкарлетову (копії подяк і свідоцтв про нагородження пам’ятними медаля-

ми, почесними грамотами, вирізки з газет про її подвиг в роки Другої світової 
війни (1965–1980), листування з М. Шкарлетовою (1978–1985), інститутом 

військової історії Міністерства оборони СРСР, Інститутом військової історії 
Угорської Народної Армії, документи про роботу військово-наукового това-
риства (плани, протоколи, звіти) (1965–1990), фотографії П. Мущинського 

(1939–1990). 

 

Нікітін В. І. 
Никитин В. И. 

Ф. Р-5915, 33 од. зб., 1954–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Нікітін Василь Іванович (1938–) – археолог, краєзнавець, народився 1 квітня 1938 р. 

у м. Миколаїв. Працював на Чорноморському суднобудівному заводі (1961–1964), в 

Миколаївському обласному краєзнавчому музеї науковим співробітником-архе-
ологом (1961–1982), завідувачем сектору охорони пам’яток археології при Микола-
ївському обласному краєзнавчому музеї (1982–1988), науковим співробітником Ми-

колаївських науково-дослідних реставраційних майстерень (1988–1989), завідувачем 

Миколаївського відділу Республіканської лабораторії охоронних досліджень пам’я-

ток археології, історії та культури Українського відділу Радянського фонду культу-

ри (1989–1993), вчителем історії образотворчого мистецтва в Миколаївській школі 
№ 58 (1994–1999). В 1968 р. заочно закінчив факультет журналістики Московського 

державного університету. В 1998 р. вийшов на пенсію. З 1964 р. веде науково–

дослідну роботу з виявлення та вивчення пам’яток археології, з 1972 р. працює кері-
вником археологічних експедицій, займаючись пам’ятками Інгульської катакомбної 
культури – поселень та стійбищ (літовок) 

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження очікуються.  

 

Документи біографічного характеру (автобіографія, виписки з трудової 
книжки, характеристики, копія диплома) (1956–1990), особисті щоденники 

(1954–1979), дипломи, грамоти, пам’ятні адреси (1957–1983), список наукових 

робіт В. Нікітіна (1962–1979), рукописи книг “Мстители” (1954) та “Нико-

лаевская хлебная биржа. Прошлое и настоящее” (1993), малюнки та карикатури 

В. Нікітіна (оригінали та опубліковані в газетах) (1951–1967), відгуки та рецен-

зії на рукописи книг і публікацій В. Нікітіна, машинописи статей про розкопки, 

вивчення та збереження пам’яток археології, текстів виступів по радіо і телеба-
ченню (1969–1976), текст лекції “Олимпиады древности”, історичні довідки, 

буклети, вирізки статей В. Нікітіна з газет з питань журналістики (1961–1966) 

та археології (1961–1987), перелік пам’яток археології по населених пунктах 

Миколаївської області, коротке описання та список пам’яток археології, що 
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були знищені на Миколаївщині, перелік літератури про пам’ятки археології 
Миколаївської області. Документи, зібрані В. Нікітіним про розкопки курга-
нів, святкування 100-річного ювілею Б. Фармаковського (1970), роботу Мико-

лаївського філіалу Одеського археологічного товариства (1963–1969), секції 
археології Миколаївської обласної організації Українського товариства охоро-

ни пам’яток історії та культури (1967–1987), звіти про археологічні розкопки, 

проведені в Ольвії (1969–1970), листування з краєзнавцями, вченими, устано-

вами та мешканцями населених пунктів про зберігання, вивчення курганів на 
Миколаївщині (1963–1983), листування з керівником Інгульської археологіч-

ної експедиції кандидатом історичних наук О. Шапошниковою (1968–1985). 

 

Носов Л. І. 
Носов Л. И. 

Ф. Р-5767, 18 од. зб., 1927–1986 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Носов Леонід Іванович (1894–1985) – член Спілки композиторів СРСР, музикозна-
вець, народився 10 березня 1894 р. на ст. Ржава Курської губернії. Трудову діяль-

ність почав у 1909 р. робочим Харківського заводу Гельферіх – Саде (тепер “Серп и 

молот”). Працював інспектором відділу військово-духових оркестрів штабу зброй-

них сил України та Криму (1921–1922). В 1931 р. закінчив Харківський музично-

драматичний інститут. Працював інструктором, інспектором, керівником художньої 
самодіяльності, директором Центрального будинку народної творчості України 

(1932–1962). Учасник першої світової, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. 

Нагороджений медалями. Член Спілки композиторів СРСР (1939). Автор музикозна-
вчих робіт: бібліографія “Музыкальная самодеятельность Советской Украины 1937–

1967 гг.”, “Музыкальная азбука” (1950), “Василь Зуляк – народний музи-

кант” (1960), “Пісня – партизанські крила” (1965), “Музыкальная самодеятельность 

Украины за 60 лет. 1917–1977” (1984). Сорок років здійснював культурне шефство 

над Миколаївським заслуженим оркестром народних інструментів України, був його 

історіографом. 

Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються 

 

Автобіографія Л. Носова (1984), поздоровлення з ювілеями (1964, 1974), 

машинописи статей про діяльність Миколаївського заслуженого оркестру на-
родних інструментів України (1957–1975), статті письменника А. Топорова 
“Незабываемое событие”, автобіографія диригента оркестру Г. Манілова, до-

кументи про святкування ювілеїв оркестру (1950–1981), буклети, репертуари, 

програми, запрошення, списки особового складу оркестру (1927–1983), доку-

менти про творчі зустрічі Миколаївського заслуженого оркестру народних 

інструментів України та Народного оркестру російських інструментів Ана-
н’ївського районного будинку культури Одеської області (1977, 1979), вирізки 

статей з газет про творчу діяльність оркестру (1949–1983), листування з учас-
никами оркестру (1957–1973), з установами культури, бібліотеками та архіва-
ми (1959–1984), кореспонденти: музикознавець О. Макаренко (1975) і учасник 
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оркестру Д. Леонтенко (1950–1983), фотографії виступів оркестру (1950–

1977), ювілейні фотографії оркестру (1950–1969), фотографії учасників оркес-
тру (1929–1982). 

 

Охотніков Д. О.  

Охотников Д. А. 

Ф. Р-5567, 25 од. зб., 1924–1980 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Охотніков Дмитро Олександрович (1898–1982) – член Спілки журналістів СРСР, 

народився 23 лютого 1898 р. у м. Миколаїв. Закінчив Миколаївське реальне учили-

ще (1918). Працював репортером, літературним працівником редакції газети 

“Красный Николаев” (1922–1930), відповідальним секретарем багатотиражної газе-
ти Чорноморського суднобудівного заводу (1931–1938), завідувачем відділу літера-
тури та мистецтва газети “Южная правда” (1938–1941), відповідальним секретарем 

районної газети “Комунар” в Юргінському районі Омської області (1941–1943), від-

повідальним секретарем редакції “Південна правда” (1944–1958). В 1958 р. вийшов 

на пенсію. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукопис автобіографії (1980), пам’ятні адреси (1948–1978), грамоти, поче-
сні грамоти (1958–1977), листи Я. Городського (поет, публіцист, перекладач) 

(1898–1966) до Д. Охотнікова і його дружини А. Охотнікової (1946–1966), вір-

ші Я. Городського (1942–1960), вирізки з газет статей про творчість Я. Го-

родського, некролог про смерть Я. Городського, список творів, збірок віршів і 
статей про творчість Я. Городського. Фотографії: Я. Городського з дарчим 

підписом (1924), Д. Охотнікова з Я. Городським і К. Федуловим (1924), книж-

кових виставок Я. Городського (1966, 1978). 

 

Рапопорт І. А. 

Рапопорт И. А. 

Ф. Р-5875, 32 од. зб., 1961–1992 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови 

Рапопорт Ібрагим Азарович (1925–1993) – професор Миколаївського факультету 

Київського державного інституту культури, доктор педагогічних наук, народився 

13 січня 1925 р. у м. Миколаїв. В 1941 р. був евакуйований у м. Астрахань, де пра-
цював на заводі ім. К. Маркса. Служив у лавах Радянської Армії (1943–1950), учас-
ник бойових дій в роки Другої світової війни. Нагороджений орденами та медалями. 

Працював учителем англійської мови, завучем Миколаївських середніх шкіл 

№№ 2, 9 (1951–1974), старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, профе-
сором кафедри методики викладання англійської мови Миколаївського факультету 

Київського державного інституту культури. Заочно навчався в Одеському педагогіч-

ному інституті (1952–1957). Присвоєні наукові звання: кандидата педагогічних наук 

(1973), доцента (1979), професора (1991). І. Рапопорт працював науковим кореспон-

дентом НДІ змісту і методів навчання , НДІ загальної психології АН СРСР, НДІ пе-
дагогіки Естонської РСР, головою секції іноземних мов Миколаївського обласного 

відділення педагогічного товариства України. Був науковим керівником лабораторії 
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психолого-педагогічної діагностики вищої школи. Автор 165 наукових праць, в т. ч. 

6 монографій. Низька робіт опубліковані за кордоном. 

Документи надійшли на зберігання від дочки І. Рапопорта – А. Долгіх. Подальші 
надходження не очікуються. 

 

Особисті документи І. Рапопорта (копії: посвідчень, атестату доцента, ха-
рактеристик) (1963–1989), списки наукових праць і статей. Машинописи мо-

нографій: “Чувство языка; психолингвистический и дидактический аспек-

ты” (1992), “Чтение как труд и творчество”, навчальних посібників: “Язык и 

личность” (1991), “Языковые способности” (1992). Усі праці видані в співав-

торстві. Машинописи статей про методологію тестування учнів при навчанні 
іноземним мовам, експериментального навчального процесу (1969–1991). Від-

гуки та рецензії на автореферати докторських і кандидатських дисертацій 

(1990–1992), методичні рекомендації, складені І. Рапопортом (1975, 1990), ек-

спериментальні матеріали (1990), робочі програми по курсу психології (1987). 

Документи про роботу науково-педагогічної секції іноземних мов (1965–

1988), Миколаївського регіонального науково-методичного центру іноземних 

мов (1989–1992), програми республіканських семінарів і нарад (1968–1990), 

фотографії І. Рапопорта. 
 

Рюмін В. В. 

Рюмин В. В.  

Ф. Р-2859, 201 од. зб., 1883–1985 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.  

Рюмін Володимир Володимирович (1874–1937) – інженер-технолог, педагог, наро-

дився в с. Велика Усмань Воронезької губернії 29 червня 1874 р. Закінчив Лодзинсь-

ке вище технічне училище (1891), Харківський технологічний інститут (1899), пра-
цював на ракетному, сахарному, хімічному заводах (1900–1902), викладав у Мико-

лаївському залізничному технікумі (1899–1901), середньому механіко-технічному 

училищі (1902–1917), працював інструктором-консультантом при профспілці народ-

ної освіти. Пенсіонер за станом здоров’я з 1917 р. З 1902 р. видавав і редагував ми-

колаївські журнали “Физик – любитель”, з 1910 р. “Электричество и жизнь”, з 
1905 р. на сторінках журналів пропагував ідеї К. Ціолковського в області космонав-

тики, з 1917 р. займався популяризацією технічних знань. Автор 100 книг, брошур, 

навчальних посібників, більш 1000 науково-популярних статей. 

Документи надійшли на зберігання від дружини В. Рюміна – Т. Рюміної (1900–

1989). Подальші надходження не очікуються.  

Документи використовувались у виставковій діяльності, у краєзнавчих виданнях, 

ювілейних і тематичних заходах, у засобах масової інформації.  
 

Автобіографія (1937), метричне свідоцтво, диплом про закінчення інститу-

ту (1899), свідоцтво про дворянство, паспорти (1900, 1933), свідоцтво про вій-

ськову повинність, формулярний список про службу, документи про святку-

вання ювілеїв (1909, 1937, 1964, 1974), некролог (1937), бібліографія праць 

В. Рюміна (1937–1977) та ін. Рукописи повістей: “Первый порыв” (1897), 
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“Череп” (1899), п’єс: “Буры помирили” (1899), “Физик Дель Аматор” (1909), 

Машинописи повістей: “Тайна атлантов”, “Контагий профессора Тейфе-
ля” (1935). Рукопис посібника “История развития технической культу-

ры” (1922), науково-популярної книги “Техника вокруг нас” (1929). Брошури: 

“Человек на луне” (1927), “Пионер штурма стратосферы” (1936), рукопис 
статті “История завода Наваль” (1922), вирізки статей В. Рюміна з газет і жур-

налів (1898–1937), вирізки статей з газет про В. Рюміна (1910–1968), текст те-
лепередачі “Звездные романтики” про В. Рюміна (1965), записні книжки 

(1885, 1899–1935), щоденники (1889–1890, 1892–1899), рецензії В. Рюміна на 
книги Я. Перельмана, рецензії та відгуки читачів на книги В. Рюміна (1902–

1934). Листування з Г. Герцманом, Р. Гершманом, Є. Горіним, В. Інбер, 

Л. Коробіциним, В. Перельманом, І. Фортіковим, К. Федуловим, А. Цінгером, 

К. Ціолковським і Л. Ціолковською. Автограф директора Ермітажу 

Б. Піотровського, фотокопії брошур К. Ціолковського з дарчими написами. 

Документи про батька В. Рюміна (біографічні відомості, рукописи його статей), 

рукописи статей дружини В. Рюміна – Т. В. Рюміної про життя і діяльність 

В. Рюміна (1961), листування Т. Рюміної про збереження наукової спадщини 

В. Рюміна (1951–1988). Альбоми з фотографіями прадіда В. Рюміна – Карла 
Людвіга Енгеля та ін. Альбоми фотографій В. Рюміна (1894–1929). 

 

Рябошапка М. М. 

Рябошапка Н. Н. 

Ф. Р-5834, 15 од. зб., 1965–1987 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Рябошапка Микола Миколайович (1924–1987) – депутат Верховної Ради України, 

Герой Соціалістичної Праці, голова колгоспу ім. Кірова с. Щербані Вознесенського 

району Миколаївської області, народився 6 січня 1924 р. у м. Новогеоргіївськ (нині 
Світловодськ) Кіровоградської області. Закінчив Новогеоргіївську середню школу 

(1941), учасник бойових дій в роки Другої світової війни. Закінчив Київський лісоте-
хнічний інститут (1951), працював лісничим, директором Вознесенського степового 

лісгоспу. В числі тридцятитисячників очолив колгосп ім. Кірова, під його керівницт-
вом колгосп став високорентабельним, економічно стабільним господарством, шко-

лою передового досвіду. Заочно закінчив Київську сільськогосподарську академію. 

Делегат ХХV-го з’їзду КПРС, XXVI і XXVII з’їздів КП України, депутат Верховної 
Ради Української РСР 9–11 скликань, Герой Соціалістичної Праці (1973), нагоро-

джений орденами, медалями, Почесними Грамотами Президії Верховної Ради Украї-
нської РСР. 

Документи надійшли на зберігання від дочки М. Рябошапки – О. Рябошапки. Пода-
льші надходження не очікуються. 

 

Машинопис наукової праці М. Рябошапки “Экономика малого орошения 

(на опыте колхоза им. Кирова Вознесенского района Николаевской облас-
ти)” (1975), рукописи та машинописи текстів виступів М. Рябошапки на 
з’їздах, пленумах і сесіях Верховної Ради Української РСР (1965–1986), нара-
дах (1970–1987), на телебаченні (1967–1983) про впровадження передового 
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досвіду в сільськогосподарське виробництво, розвиток фізкультури і спорту, 

закупівлю елітного насіння, забудову с. Щербані. Вирізки статей про діяль-

ність М. Рябошапки з газет (1975–1986), звіт депутата Верховної Ради УРСР 

перед виборцями (1977–1985), листування з виборцями, видавництвами газет і 
журналів про видання статей, з підприємствами про поліпшення сільськогос-
подарського виробництва (1977–1985), фотографії М. Рябошапки. 

 

Слободянюк Б. Й. 

Слободянюк Б. И. 

Ф. Р-2890, 59 од. зб., 1947–1976 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Слободянюк Борис Йосипович (1917–1986) – письменник, народився 24 липня 

1917 р. у с. Вознівці Жмеринського району Вінницької області. Закінчив сільського-

сподарський технікум (1933) і з 16 років почав працювати в пресі – газеті політвідді-
лу МТС, потім у газетах Вінницької та Одеської областей. Закінчив інститут журна-
лістики ім. Воровського (1937) та педагогічний інститут (1947). В роки Другої світо-

вої війни і після війни працював в редакціях військових, обласних та районних га-
зет, певний час на педагогічній роботі. Нагороджений орденом, медалями та Почес-
ною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Заслужений працівник культури 

Української РСР. Друкувати свої вірші, оповідання, нариси почав у довоєнні роки. 

Окремими виданнями вийшли: збірки оповідань “До нових висот” (1948), 

“Незабутнє” (1959), повісті “Сонячна долина” (1954), “Орлине серце” (1969), “На 

мінному полі” (1972), книги нарисів “Радгоспний професор” (1960), “Степовий бога-
тир” (1962), історико-краєзнавчий нарис “Вознесенськ” (1972). Автор драми 

“Смерть Директорії” 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукописи та машинописи повістей: “Солнечная долина” (1947–1950), 

“Орлиное сердце” (1960–1966), “На минных полях” (1968–1969), “Дума о са-
мом дорогом” (1973–1975), оповідань: “Незабываемое” (збірка) (1959), “Самая 

высокая награда”, “По грибы”, “На лисиц”, “Гнев”, “К пасечнику”, “Куда де-
валась липа” (1970), “Сквозь бурю”, “Полковое знамя”, “Смена”, “Братья”, 

“Переправа”, “Пароль” (1972–1975), “Болгарский цветок” (1972–1975). Відгу-

ки Є. Патложана і М. Шеремета на книгу Б. Слободянюка “Орлиное серд-

це” (1963). Листи письменників О. Носенка (1954–1962), В. Єніної (1956), 

М. Шеремета (1956), П. Загребельного (1958), Є. Кравченка (1959), Г. Сере-
брякової (1967), В. Кропивницького (1965) і О. Кропивницької-Рябової (1965), 

вірменськими та молдавськими поетами, художником Є. Кібріком (1957–1965, 

1969–1976) та ін. 

 

Страдомський В. А. 

Страдомский В. А. 

Ф. 448, 25 од. зб., 1830–1926 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Страдомський Василь Андрійович (1831–1902) – старший судновий лікар Чорно-

морського екіпажу, народився 1 січня 1831 р. у м. Семенівка Новозибківського пові-
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ту Чернігівської губернії. В 1851–1855 рр. навчався в Київському університеті на 
медичному факультеті, служив у Морському відомстві: працював лікарем 4-го лас-
тового екіпажу (1855), в госпіталях м. Севастополь (1855–1856), на корветах 

“Зубр” (1863–1864) і “Тигр” (1867), на пароплавах “Нахімов” (1871) і 
“Казбек” (1873), діловодом канцелярії начальника медичної частини Миколаївсько-

го порту (1874–1891), гласним Миколаївської міської думи (1888–1892), головою 

товариства зберігання і придбання (1892–1893), членом піклувальної ради Микола-
ївської лікарні (з 1893 р.). Автор численних статей з медицини, нагороджений орде-
нами та медалями. 

Подальші надходження не очікуються. Документи використовувались у виставковій 

діяльності, тематичних заходах, краєзнавчих виданнях. 

 

Біографія, укладена сином – Б. Страдомським, документи про навчання 

(1844–1850, 1851–1855), присвоєння звань та нагородження (1862–1884). Пос-
лужний список, свідоцтва про участь в різних товариствах (1876–1902), рапо-

рти, листування про діяльність В. Страдомського, статті про медицину. Нек-

ролог про В. Страдомського (1902). Рукопис про історію родоводу Стародом-

ських. Рукописи статей і корабельних медичних журналів (1857–1885). Спи-

сок медичних чинів Чорноморського відомства (1872), огляди діяльності мор-

ських лікарів. Покажчик біографій громадських діячів та подій на Миколаїв-

щині. Особисті документи інженера Є. Волкова, генерал-майора Ф. Спири-

донова. Грамота дочки В. Страдомського (1894). Формулярні списки лікарів 

Ф. Куракіна (1839), М. Прусакова (1881). Некролог про московського видавця 

К. Казначеєва (1906). Виписки з журналів з історичної тематики (1857–1885). 

Короткі огляди діяльності товариства морських лікарів у м. Миколаїв за 1866–

1867, 1869–1870 рр. Листування В. Страдомського з родичами, друзями, з 
установами, музеями (1904) і товариствами м. Миколаїв. 

 

Терещенко І. З. 

Терещенко И. З. 

Ф. Р-5916, 15 од. зб., 1941–1996 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Терещенко Іван Захарович (1914–) – краєзнавець, голова Березнегуватської селищ-

ної ради ветеранів війни і праці, народився 2 січня 1914 р. у с. Березнегувате Мико-

лаївської області. Закінчив Березнегуватський технікум бавовництва (1933). Працю-

вав агрономом у с. Висунськ та на Березнегуватській МТС (1933–1936, 1937), був 

обраний секретарем районного комітету комсомолу (1938). Служив у лавах Черво-

ної Армії (1936, 1939–1946), в 1940 р. був зарахований курсантом до Академії 
ім. В. Леніна на факультет журналістики. Учасник бойових дій в роки Великої Віт-
чизняної війни, нагороджений орденом, медалями. Після війни працював головою 

колгоспу ім. Калініна, головою Березнегуватського райагробуду, звідки вийшов на 
пенсію. Довгі роки був головою Березнегуватської селищної ради ветеранів війни та 
праці, займався лекторською роботою, публікувався в районних газетах. Автор до-

кументальної повісті “Нескорені” (не опублікована). 
Документи надійшли від фондоутворювача. Подальші надходження не очікуються. 



744 

Державний архів Миколаївської області 

Автобіографія, рукопис документальної повісті “Нескорені” (1982–1984), 

машинопис статті про дії березнегуватських підпільників у роки Другої світо-

вої війни (1985–1987), документи, зібрані І. Терещенко про дії березнегуват-
ських (1985–1987), висунських (1979–1985), лепетиських (1962–1987) і мура-
ховських (1965–1986) підпільників у роки Великої Вітчизняної війни (статті, 
спогади, списки підпільників, листування, фотографії та ін.), нарис про ство-

рення села в ХVII столітті і боротьбу мешканців села проти іноземних окупан-

тів у роки громадянської і Другої світової воєн, тексти лекцій і виступів перед 

молоддю, короткий звіт про організацію і діяльність висунського підпільного 

комітету за 1941–1944 рр., складений членом комітету Г. Андибурой в 1984 р., 

документальний нарис В. Козлова “Через линию фронта” з доповненням і прав-

ками І. Терещенка (1965), листування з ветеранами бойових дій на Березнего-

ватщині в роки Другої світової війни (1984–1987). 

 

Тимофєєв Ф. Т. 

Тимофеев Ф. Т. 

Ф. Р-5627, 1 од. зб., 1927 р. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Тимофєєв Федір Тимофійович ( – ) – голова Миколаївського товариства взаємодопо-

моги членам, що займаються ремісництвом. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Спогади Ф. Тимофєєва про створення і діяльність товариства взаємодопо-

моги членам, що займаються ремісництвом у м. Миколаїв (1927).  

 

Топоров А. М. 

Топоров А. М. 

Ф. Р-2852, 430 од. зб., 1922–1991 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984) – публіцист, критик, педагог, народився 

24 серпня 1891 р. у с. Стойло Козацької волості Старооскольського повіту Курської 
губернії (нині Бєлгородської області). Закінчив учительську церковно-парафіяльну 

школу (1908). Викладав у церковно-парафіяльних і початкових школах Алтайського 

краю (1908–1920). Організував комуну “Майское утро” в с. Верх – Жилінське Коси-

хинського району Алтайського краю, де працював культурно–освітнім працівником 

(1920–1932), працював у м. Очера Пермської області і водночас навчався заочно у 

Пермському педагогічному інституті. Викладав у середній школі м Раменське Мос-
ковської області (1936–1937), був репресований (1937–1949). Вийшов на пенсію в 

1949 р. Працював позаштатним кореспондентом Миколаївських обласних газет як 

публіцист, педагог, пропагандист музичної культури, мистецтва. В 1930 р. була ви-

дана його книга “Крестьяне о писателях”. 

Документи надійшли на зберігання від фондоутворювача, його сина Г. Топорова, 
його онука І. Топорова. Документи використовувались у виставковій діяльності, в 

тематичних заходах, краєзнавчих виданнях, засобах масової інформації.  
Подальші надходження не очікуються. 
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Документи біографічного характеру: біографія довідки, накази, вироки, 

листування (1936–1962), спогади, про представлення до нагороди (заява, кло-

потання), грамоти (1963–1981), пам’ятні адреси (1962, 1971, 1976, 1981), віта-
льні листи і телеграми (1961, 1966, 1971), щоденники (1950, 1958, 1960, 1960, 

1965–1969), бібліографічні документи, зібрані сином Г. Топоровим (статті, 
списки публікацій), списки видань, в яких опубліковані статті А. Топорова 
(1960–1965), статті (1960–1988) і вирізки статей з газет про А. Топорова (1957–

1967), рецензії, відгуки на книги та статті А. Топорова (1925–1970). Машино-

писи книг: “Занимательный задачник по развитию речи и мышления” (1948–

1960), “Полный курс языка эсперанто” (1958), “15 уроков международного 

вспомогательного языка эсперанто” (1959), “Встречи и письма” (1962–1967), 

“Мозаика” (1985), посібника “В помощь начинающему скрипачу”, чернетки 

книг “Я – из Стойла” (1965–1970) і “Копилка литературных курьезов” (1967–

1971). Рукопис книги “Крестьяне о Пушкине”. Машинописи статей: про зу-

стрічі з космонавтом Г.Титовим (1961–1963), мистецтво, пропаганду музичної 
культури (1950–1964), діяльність перших комун на Алтаї (1926–1961), релігію 

(1972–1973), мовознавство (1950–1964) та ін. Фотокопії статей А. Топорова за 
1929 р. Листування з письменниками: А. Аграновським (1962–1981), Б. Ані-
ним (1970–1971), І. Большаніним (1980), Ф. Березовським (1964–1974), 

С. Вядро (1970–1971), В. Глотовим (1981–1982), Б. Горбатовим (1962–1970), 

О. Губановим (1979), Ф. Гоффеншефером (1929–1967), Ф. Єльковим (1865–

1972), В. Зазубріним (1960–1980), С. Залигіним (1964–1965), А. Ізотовим 

(1976–1980), Ф. Каманіним (1963–1978), В. Карпенко (1981), М. Касатовим 

(1971), Л. Квіном (1969–1970), О. Крушельницьким (1976–1983), К. Львовою 

(1962–1967), С. Марковим (1960–1971), О. Новіковим-Прибоєм (1963–1971), 

Л. Остертаг (1975–1980), К. Паустовським (1930, 1950, 1970), В. Переверзєвим 

(1971), Є. Пермітіним (1965–1967), Є. Растегняєвою (1970–1971), В. Семено-

вим (1962–1971), К. Симоновим, П. Стировим (1962–1974), Є. Таратутой (1963–

1974), К. Урмановим (1970–1971), Г. Устюжаніним (1983), О. Фадєєвим (1951–

1970), М. Федіком (1980–1981), К. Федіним (1951, 1957, 1970), В. Фальовим 

(1978), К. Чуковським (1970–1971), О. Шабаріною (1975–1980), І. Шкапой 

(1964–1965), О. Юговим (1970–1971), М. Яновським (1966–1971). Листування 

з поетами: Л. Вишеславським (1960–1969), П. Дорошевим (1980), М. Іса-
ковським (1965–1971), М. Лисянським (1960–1969), О. Марковим (1960–

1969), І. Романовим, М. Скуратовим (1974–1977), М. Федіним. Листування з 
архівами, музеями, краєзнавцями (1959–1972), бібліотеками (1950–1970), ре-
дакціями (1924–1970), викладачами інститутів, консерваторій, шкіл (1928–

1971), колишніми учнями (1962–1983), літературознавцями (1962–1968) та ін. 

Портрет А. Топорова, фотографії А. Топорова, друзів, знайомих. 
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Циганов В. І. 
Цыганов В. И. 

Ф. Р-6120, 20 од. зб., 1964–2006, 2008 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Циганов Валерій Іванович (1945–) – краєзнавець, народився 24 серпня 1945 р. у 

м. Миколаєві в родині військовослужбовця. З 1962 по 1966 рр. працював на підпри-

ємствах Миколаєва: на суднобудівному заводі ім. 61 комунара, заводі “Метало-

ремкомбінат”, на Південно-турбінному заводі. В 1972 р. закінчив вище військово-

морське училище ім. П. С. Нахімова. Проходив службу на різних посадах на Північ-

ному Флоті. Нагороджений шістю медалями. 

Документи надійшли на зберігання від В. І. Циганова у 2009 р. Очікуються подальші 
надходження документів. 

 

Автобіографія, копії особистих документів В. І .Циганова. Історико-ху-

дожнє видання “Удар “Меча” (рукопис, комп’ютерна верстка), ілюстрації до 

рукопису книги, фотографії. Копії анкет і фотографії ветеранів Великої Вітчи-

зняної війни, учасників визволення м. Бердянська. Документи, зібрані 
В. І. Цигановим про бойові дії загину під керівництвом К. Ф. Ольшанського в 

1943 р. в районі Ялта – Мангуш – Маріуполь (копія листа Ф. Є. Котанова, спи-

сок особового складу 384-го батальону морської піхоти, виписки із архівних 

документів, листування). Збірка нарисів про бойові дії 384-го Окремого Черво-

нознаменного Миколаївського батальону морської піхоти Черноморського фло-

ту “Огненные мили матроського батальона”. Листування В. І. Циганова з архі-
вами, музеями, учасниками Великої Вітчизняної війни про героїв-десантників. 

Грамоти і дипломи В. І. Циганова. Індивідуальні та групові фотографії. 
 

Чернозуб І. І. 
Чернозуб И. И. 

Ф. Р-5477, 15 од. Зб., 1951–1979 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Чернозуб Іван Іванович (1915–1989) – пенсіонер, Герой Соціалістичної Праці, наро-

дився в 1915 р. у м. Миколаїв. У 1933 р. закінчив школу ФЗН і працював на Чорно-

морському суднобудівному заводі слюсарем – монтажником. У роки Другої світової 
війни займався ремонтом машин і механізмів на кораблях ВМФ в містах Поті та Се-
вастополь. Нагороджений орденом, медалями . В 1946 р. переведений в м. Миколаїв 

на суднобудівний завод ім. 61 комунарів в монтажний цех слюсарем – монтажни-

ком. У 1950 р. нагороджений орденом Леніна, в 1951 р. присвоєно звання відмінни-

ка соціалістичного змагання Міністерства суднобудівної промисловості. В 1955 р. 

був обраний делегатом на V Всесоюзну конференцію прибічників миру від Україн-

ської РСР. В 1957 р. був обраний депутатом Миколаївської міської ради депутатів 

трудящих 6-го скликання, в 1963 р. – депутатом Миколаївської обласної ради депу-

татів трудящих 9-го скликання. В 1966 р. присвоєно звання Героя Соціалістичної пра-
ці з врученням ордена Леніна і медалі Золота Зірка. Вийшов на пенсію в 1976 р. 

Подальші надходження документів не очікуються. 

 

Рукопис автобіографії, посвідчення: відмінника соціалістичного змагання 

Міністерства суднобудівної промисловості (1951), про обрання делегатом на 
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V Всесоюзну конференцію прибічників миру від Української РСР (1955), де-
путатський квиток про обрання депутатом Миколаївської міської ради депута-
тів трудящих 6-го скликання (1957), вітальні телеграми (1966, 1972–1973), ру-

кописи та машинописи текстів виступів І. Чернозуба на відкритті пам’ятників 

В. Леніну (1964), “Кургана слави” (1975), В. Лягіну (1975), на урочистих збо-

рах, нарадах і мітингах (1965–1975, 1979), вирізки статей з газет про діяль-

ність І. Чернозуба (1966–1967), фотографії І. Чернозуба (1974). 

 

Щербаков П. М. 

Щербаков П. Н. 

Ф. Р-5478, 11 од. зб., 1952–1970 рр. Опис. Каталог. Укр., рос мови. 

Щербаков Павло Миколайович (1927–) – старший інженер з праці Чорноморського 

суднобудівного заводу, Герой Соціалістичної праці, народився 4 серпня 1927 р. у 

м. Миколаїв. Після демобілізації із збройних сил у 1951 р. працював на Чорноморсь-

кому суднобудівному заводі судноскладальником, бригадиром судноскладальників, 

одночасно вчився в Миколаївському суднобудівному технікумі до 1964 р. Нагоро-

джений орденом Леніна в 1960 р., у 1966 р. присвоєно звання Героя Соціалістичної 
праці з врученням ордена Леніна і медалі Золота Зірка, медалями. В 1971 р. обраний 

депутатом Верховної Ради СРСР двох скликань. В 1973 р. переведений на посаду 

старшого інженера з праці . 
Подальші надходження не очікуються. 

 

Візитна картка з автографом Х. Бідструпа (датського карикатуриста), лис-
тування П. Щербакова про виконання ним депутатських запитів мешканців 

м. Миколаїв (1966–1970), вітальні листи, телеграми до П. Щербакова (1966), 

фотографії П. Щербакова в складі депутатів Верховної Ради СРСР (1970). 

КОЛЕКЦІЇ  ДОКУМЕНТІВ  

Колекція листів з підписами трудящих Миколаївської області  
під Відозвою Постійного комітету Всесвітнього конгресу  

прихильників миру 

Коллекция писем с подписями трудящихся Николаевской области  

под Воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса  

сторонников мира 

Ф. Р-1923, 149 од. зб ., 1950 р. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1952 р. Доповнено документами, переданими Державним архі-
вом Одеської області в 1956 році.  
Інформація використовувалася у краєзнавчих виданнях і засобах масової інформації. 
Подальші надходження не очікуються.     

 

Протоколи і резолюції загальних зборів трудящих області. Аркуші з підпи-

сами під відозвою в т.ч. по Кривоозерському, Мостовському та Первомайсь-

кому районах (1950). 
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Колекція листів радянських громадян із нацистської неволі 
Коллекция писем советских граждан с немецко-фашистской неволи 

Ф. Р-2871, 7231 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1954 р. До колекції увійшли листи, поштові листівки, фотогра-
фії остарбайтерів, які були вивезені на примусові роботи до Німеччини в 1941–

1944 рр. В 1956 р. прийнято від Державного архіву Житомирської області 41 лист. У 

1967 р. проведено систематизацію і описання листів, присвоєно номер фонду. За 
період 1979–1997 років було прийнято 122 листа від Державних архівів Житомирсь-

кої, Черкаської і Хмельницької областей. Документи систематизовано згідно з міс-
цями проживання адресатів.  

Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях, у виставковій діяльності і 
засобах масової інформації. 
Подальші надходження не очікуються. 

 

Листи, поштові листівки, фотографії громадян, вивезених на примусові 
роботи до Німеччини і Австрії і адресовані рідним і знайомим, які мешкали на 
Миколаївщині у 1941–1945 рр. 

 

Колекція спогадів радянських громадян Миколаївської області,  
які повернулися із нацистської неволі з Німеччини 

Коллекция воспоминаний советских граждан Николаевской области,  

которые вернулись из немецко-фашистской неволи из Германии  

 Ф. Р-2083, 560 од. зб., 1944–1945 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови  

Спогади громадян (групові та індивідуальні) по районах Миколаївської 
області. 

 

Колекція мап і креслень 

Коллекция карт и чертежей 

Ф. Р-2778, 1576 од. зб., 1800–1938, 1941 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1960 р. з документів, виділених із фонду № 297. Геометричні 
та межеві книги за 1908 р., передані Державним архівом Кіровоградської області в 

1962 р. План міста Ольвіополь за 1913 р. і плани міст Вознесенськ, Миколаїв і Оча-
ків за 1905, 1910, 1913 рр., що надійшли з Центрального державного архіву Жовтне-
вої революції Української РСР у 1967 р. Документи систематизовано за тематичним 

принципом. 

Інформація використовувалась в наукових, краєзнавчих виданнях, у виставковій 

діяльності, засобах масової інформації. 
Подальші надходження не очікуються. 

    

Карти: України (1921); Херсонської і Одеської (1923) губерній; Олександ-

рійського, Дніпровського (1922) повітів. Плани: міст Миколаїв (1860–1920), 

Очаків (1910), Вознесенськ (1841–1864), Ольвіополь (1913), посадів Висунсь-

ка і Березнегуватого (1871), поселень і дачних ділянок на території колишніх 
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військових поселень (1840–1868). Копії планів казенних, оброчних, поміщиць-

ких і селянських наділів у Херсонській губернії (1811–1911). План відрубних 

дільниць з селищами Графський і Ново-Ольвіо (1908). Проекти будівництва та 
переобладнання адміністративних і житлових будинків, копії їх креслень 

(1873–1931). Плани заводу “Більшовик” і скляного заводу (1930); проекти роз-
ширення і переобладнання заводу “Плуг і молот”, кондитерської фабрики 

(1930) та інших підприємств міста Миколаєва. Подовжні профілі вулиць і 
площ міста Миколаїв, топографічна карта Тілігуло-Березанського та Весели-

нівського районів з вказівкою німецьких колоній (1941). 

 

Колекція домових книг 
Коллекция домовых книг 

Ф. Р-2847, 898 од. зб., 1916–1944 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1964 р. з необлікованих документів Державного архіву Мико-

лаївської області. 
Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях.  

Подальші надходження не очікуються. 

 

Домові книги (окремо по вулицях) міста Миколаєва (1916–1944). 

 

Колекція контрольних робіт учнів шкіл м. Миколаєва 

Коллекция контрольных работ учащихся школ г. Николаева 

Ф. Р-3043, 10 од. зб., 1944 р. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1970 р. з необлікованих документів. У 1972 р. колекції присво-

єно номер фонду. 

Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях. 

Подальші надходження не очікуються. 

 

Рукописні контрольні роботи учнів шкіл м. Миколаєва, написані в 1944 р. 

за темою: “Що я пережив у період нацистської окупації м. Миколаєва” (1944). 

 

Колекція документів щодо підготовки і проведення ювілейної дати –  

100-річчя з Дня народження В. І. Леніна 

Коллекция документов по подготовке и проведению юбилейной даты –  

100-летия со Дня рождения В. И. Ленина 

Ф. Р-3089, 234 од. зб., 1967–1971 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1971 р. з документів промислових підприємств, обласних уста-
нов і організацій. Фонд поповнювався до 1986 р. У 1988 р. на документи фонду 

складено єдиний опис за галузевим принципом. 

Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях, у виставковій діяльності і 
засобах масової інформації. 
Подальші надходження не очікуються. 



750 

Державний архів Миколаївської області 

Плани заходів, які проводилися до ювілейної дати підприємствами, органі-
заціями, установами, а також звіти про їх виконання, соціалістичні зобов’язан-

ня колективів підприємств і звіти про підведення підсумків соціалістичного 

змагання, довідки, інформації про проведення громадських оглядів, конкурсів, 

зльотів передовиків виробництва, фестивалів художньої самодіяльності, доку-

менти про нагородження переможців соціалістичного змагання, списки і хара-
ктеристики осіб нагороджених ювілейною медаллю. 

 

Колекція документів місцевих органів влади  

Української народної республіки 

Коллекция документов местных органов власти  

Украинской народной республики 

Ф. Р-5547, 5 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1981 р., шляхом виділення документів із спецфонду науково-

довідкової бібліотеки. 

Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях, у виставковій діядьності. 
Подальші надходження не очікуються. 

 

Резолюції Центральної Ради (1917), звернення Українського організа-
ційного комітету в м. Миколаїв про збір коштів, наказ начальника гарнізону 

про проведення виборів до Українських установчих зборів у військових час-
тинах, накази військових міністерств про формування та дислокацію військо-

вих частин і їх штатів, інструкції про військові суди, телеграфне розпоряджен-

ня Міністерства продовольчих справ про облік і закупівлю хліба (1918), лис-
тування з Міністерством народної освіти Уряду Скоропадського про надання 

відомостей щодо наявності початкових шкіл у Херсонській губернії (1918), 

телеграфні повідомлення про “З’їзд хліборобів” і проголошення Скоропадсь-

кого гетьманом України (1918), про бойові дії між військами Директорії та 
радянськими військами (1918–1919). 

 

Колекція науково-технічної документації Одеської філії  
“Чорноморндіпроект” на розвідувальні роботи морських портів  

і акваторій Миколаївської області 
Коллекция научно-технической документации Одесского филиала 

“Черноморниипроект” на разведывательные работы морских портов  
и акваторий Николаевской области 

Ф. Р-5791, 231 од. зб., 1936–1961 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1987 р. на базі документів Одеської філії науково-дослід-

ницького інституту “Чорноморндіпроект”. Колекція має практичне значення щодо 

робіт з реконструкції та перебудови в портах міст Миколаїв і Очаків. 

Подальші надходження не очікуються. 
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Проектні завдання з питань відбудови, реконструкції і розвитку Миколаїв-

ського і Очаківського портів, креслення, схеми, плани днопоглиблювальних 

робіт, схеми розташування бурових свердловин, схематична геологічна карта 
Південнобузького і Дніпробузького лиманів. 

 

Колекція проектних завдань по будівництву об’єктів  

комунального господарства в м. Миколаїв і Миколаївській області 
Коллекция проектных заданий по строительству объектов  
коммунального хозяйства в г. Николаев и Николаевской области 

Ф. Р-5821, 43 од. зб., 1952–1977 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1989 р. з документів підприємств і організацій, підвідомчих 

Миколаївському обласному комунальному управлінню: Відділу комунального гос-
подарства Миколаївського міськвиконкому, обласного виробничого об’єднання 

“Миколаївводоканал”, Миколаївського обласного ремонтно-будівельного тресту. 

Документи мають практичне значення для реконструкції і благоустрою водопровід-

ного, каналізаційного господарств та транспортних мереж міста. 
Подальші надходження не очікуються. 

 

Проектні завдання, креслення розширення і реконструкції каналізаційної 
та водопостачальної систем, а також трамвайних ліній м. Миколаїв. Схеми 

водопровідних, каналізаційних і транспортних мереж м. Миколаїв. 

 

Колекція листів трудящих до редакції газети “Південна правда” 

Коллекция писем трудящихся в редакцию газеты “Южная правда” 

Ф. Р-5842, 13 од. зб., 1988–1991 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1992 р. Листи громадян стосуються громадсько-політичного, 

соціально-правового, побутового життя мешканців Миколаївщини і передані редак-

цією обласної газети “Південна правда”. 

Інформація використовувалась у виставковій діяльності. 
Подальші надходження очікуються. 

 

Листи про репресованих у роки сталінських репресій і реабілітованих гро-

мадян – мешканців Миколаївської області, про обговорення проекту Закону 

“Про українську мову” і відгуки щодо прийняття цього Закону, про громадсь-

ку діяльність депутатів, охорону і раціональне використання природних ресу-

рсів Миколаївщини, про рятування річки Південний Буг, закриття 4-го блоку 

Південно-Української АЕС, про події, пов’язані з голодомором 1933 р., про 

необхідність проголошення незалежності України та ін. 
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Колекція метричних книг установ релігійних культів,  

що існували на території Миколаївської області 
Коллекция метрических книг учреждений религиозных культов,  
которые существовали на территории Николаевской области 

Ф. 484, 2404 од. зб., 1804, 1807, 1811, 1813 – 1815, 1819-1824, 1842–1925 рр. 

Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1995 р. 

Інформація використовувалась в довідковій і виставковій діяльності, в краєзнавчих 

виданнях. 

Подальші надходження очікуються. 

 

Метричні книги реєстрації народження, одруження і смерті громадян пра-
вославного, лютеранського та іудейського віросповідань, які мешкали у 

м. Миколаїв і населених пунктах Миколаївщини. 

 

Колекція книг записів актів громадянського стану  

Миколаївської області 
Коллекция книг записей актов гражданского состояния  

Николаевской области 

Ф. Р-5950, 509 од. зб., 1919–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 1999 р., з документів, переданих міським відділом реєстрації 
актів громадянського стану Миколаївського обласного відділу юстиції за 1919–

1924 рр. У 2001 р. поповнено документами за 1920–1925 рр., в 2004 р. – за 1926–

1928 і 1922–1929 рр., що надійшли від міського відділу реєстрації актів цивільного 

стану Миколаївського обласного управління юстиції. 
Подальші надходження очікуються. 

 

Книги реєстрації актів про народження, шлюби та смерть громадян міст 
Миколаєва і Первомайська, сільських рад (1919–1929). 

 

Колекція “Документи окружних виборчих комісій з виборів народних  

депутатів України та агітаційні матеріали виборчих кампаній” 

Коллекция “Документы окружных избирательных комиссий  

по выборам народных депутатов Украины и агитационные  
материалы избирательных кампаний” 

Ф. 5924, 83 од. зб., 1997–1998, 2000, 2002, 2006 рр. Опис. Укр. мова. 

Колекцію створено в 2006 р. з документів окружних виборчих комісій територіаль-

них виборчих округів № № 126 (м. Миколаїв), 128 (м. Миколаїв), 129 (м. Миколаїв), 

130 (м. Баштанка), 132 (м. Южноукраїнськ) та агітаційних матеріалів (програм, пла-
катів, листівок, газет та ін.), що відображають події, пов’язані з виборами народних 

депутатів України. 

Подальші надходження очікуються. 
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Протоколи засідань комісій, звіти про підсумки голосування, відомості 
про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, фінансові звіти, агі-
таційні матеріали (програми, листівки, звернення, газети, плакати) (1997–

1998, 2000, 2002). Відомості нарахування та видачі заробітної плати і винаго-

роди членам окружних і дільничних комісій (2006). 

 

Колекція документів, що відображають події,  
пов’язані з виборами Президента України та Помаранчевої революції 
Коллекция документов, отображающих события,  

связанные с выборами Президента Украины и Оранжевой революции 

Ф. 6060, 8 од. зб., 2004 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 2005 р. з агітаційних документів (плакатів, листівок, програм, 

брошур, газет тощо), переданих головами штабів кандидатів у Президенти України, 

представниками політичних партій та громадських об’єднань області 
 

Книги, брошури, нариси, пам’ятки, газети, інформаційні бюлетені зі стат-
тями, буклети про кандидатів у Президенти України. Передвиборчі агітаційні 
листівки, звернення, листи, діаграми, вірші, плакати, календарі. Запрошення 

на вибори, зразки бюлетенів голосування та акту про підтвердження порушен-

ня Закону України “Про вибори” (2004). 

 

Колекція “Документи Миколаївської обласної територіальної  
виборчої комісії з виборів депутатів обласної ради  

та агітаційні документи виборчих кампаній” 

Коллекция “Документы Николаевской областной территориальной  

избирательной комиссии по выборам депутатов областного совета  

и агитационные материалы избирательных кампаний” 

Ф. 6079, 22 од. зб., 2006 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 2006 р. з документів Миколаївської обласної територіальної 
виборчої комісії, утвореної на підставі рішення Миколаївської обласної ради від 

09.01.2006 № 2. 

Подальші надходження очікуються. 

 

Рішення про формування територіальної виборчої комісії, протоколи засі-
дань комісії, протоколи обласної, міських і районних ТВК, протоколи дільни-

чних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців, штатний розпис, пла-
ни асигнувань, кошториси видатків, фінансові звіти про джерела надходження 

коштів до виборчих блоків, про витрати коштів обласного бюджету на підго-

товку та проведення виборів, агітаційні матеріали (програми, листівки, букле-
ти, плакати, звернення) на підтримку виборчих блоків та політичних партій з 
виборів депутатів обласної ради (2006). Відомості нарахування заробітної пла-
ти, список працівників ТВК, списки кандидатів та депутатів обласної ради 

(2006). 
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Колекція “Документи Миколаївської міської територіальної  
виборчої комісії з виборів депутатів міської ради і міського голови  

та агітаційні документи виборчих кампаній” 

Коллекция “Документы Николаевской городской  

территориальной избирательной комиссии по выборам  

депутатов городского совета и городского главы и агитационные  
материалы избирательных кампаний” 

Ф. 6085, 9 од. зб., 2006 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 2006 р. з документів Миколаївської міської територіальної ви-

борчої комісії, утвореної на підставі рішення Миколаївської міської ради від 

09.01.2006 № 41/3. 

Подальші надходження очікуються. 

 

Рішення Миколаївської міської Ради від 9 січня 2006 р. № 41/3 про форму-

вання Миколаївської Територіальної виборчої комісії, протоколи засідань мі-
ської ТВК, протоколи міської та дільничних комісій про підсумки голосуван-

ня та підрахунок голосів виборців, плани асигнувань, кошторис видатків на 
проведення виборів, фінансові звіти (2006). Відомості нарахування заробітної 
плати членам ТВК (2006). 

 

Колекція “Документи територіальних та окружних виборчих комісій  

з виборів Президента України і агітаційні матеріали виборчих кампаній” 

Коллекция “Документы территориальных и окружных избирательных 

комиссий по выборам Президента Украины и агитационные материалы 

избирательных кампаний” 

Ф. 5957, 138 од. зб. , 1999, 2004–2005, 2009–2010 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 2010 р. з фондів територіальних та окружних виборчих комісій 

територіальних виборчих округів № 127 м. Миколаїв, № 129 м. Миколаїв, № 130 

м. Баштанка, № 130 м. Миколаїв, №№ 131 м. Вознесенськ, № 132 м. Миколаїв. 

Подальші надходження очікуються. 

 

Протоколи засідань комісій, звіти про підсумки голосування, відомості 
про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, фінансові звіти, агі-
таційні матеріали (програми, листівки, звернення, газети, плакати). Відомості 
нарахування та видачі заробітної плати і винагороди членам окружних і діль-

ничних комісій.  
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Колекція спогадів активних учасників революційного руху  

дожовтневого періоду, періоду Великої Жовтневої Соціалістичної  
революції, громадянської війни, соціалістичного будівництва  

і Великої Вітчизняної війни 

Коллекция воспоминаний активных участников революционного  

движения дооктябрьского периода, пери ода Великой Октябрьской  

Социалистической революции, гражданской войны, социалистического 

строительства и Великой Отечественной войны 

Ф. П-4074, 743 од. зб., 1898, 1900–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Колекцію створено в 2006 р. шляхом об’єднання фондів № Р-2887 і № П-4074. 

Інформація використовувалась в краєзнавчих виданнях, у виставковій діяльності. 
Подальші надходження очікуються.  

 

Спогади, автобіографії, характеристики, довідки, нариси про учасників 

революційних подій Першої російської революції 1905–1907 рр., Першої сві-
тової війни, Великої Жовтневої соціалістичної революції 1917 р. Колекція 

спогадів учасників революційного руху про їх зустріч із В. І. Леніним. Спога-
ди про події громадянської війни 1918–1920 рр. на Миколаївщині, в т.ч. про 

участь екіпажів Чорноморського флоту, бронепоїзду “Смерть директорії”, 

збудованого в м. Вознесенську, баштанського, вознесенського, казанківсько-

го, тилігуло-березанського партизанських загонів, військ ВНК, Червоної гвар-

дії та ін. Колекція журнальних статей про боротьбу мешканців Миколаївщини 

проти іноземних окупантів у 1918–1920 рр. Спогади про організацію перших 

дитячих будинків і ясел на Миколаївщині в 1920 р. Спогади, нариси, статті, 
розповіді, довідники для лекторів про події Другої світової війни. Особисті 
листи Героїв Радянського Союзу, звіти про діяльність Миколаївських міських 

та районних підпільних антифашистських організацій, особисті листи і біогра-
фія Героя Радянського Союза В. О. Лягіна (Корнєва) – керівника підпільної 
організації “Миколаївський центр”, спогади членів організації, біографія 

О. П. Кобера і спогади К. Я. Кашина – активних учасників підпільної групи 

О. В. Палагнюка, листи Героя Радянського Союзу Д. Дяченко – члена підпіль-

ної організації “Партизанська іскра” із нацистської в’язниці та ін. 

 

Колекція документів “Миколаївщина в роки  

Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.” 

Коллекция документов “Николаевщина в годы  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.” 

Ф. П-10, 309 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Утворена у 1974 р. на базі матеріалів, виділених із фондів партійного архіву обкому 

КП(б)У з метою узагальнення документів про боротьбу трудящих Миколаївщини 

проти нацистських окупантів. Колекція має один опис, документи в якому за тема-
тичною приналежністю систематизовані за такими розділами: початок німецько-
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радянської війни (червень – серпень 1941), підпільно-партизанський рух (серпень 

1941 – березень 1944), вигнання з Миколаївщини нацистських окупантів (1944), від-

будова народного господарства після вигнання нацистських окупантів (1944–1945), 

діяльність обласної та районних комісій по обліку збитків і злодіянь, вчинених на-
цистськими окупантами (1944–1945), документи про нагородження активних учас-

ників підпілля і партизанського руху урядовими нагородами, матеріали по підготов-

ці публікацій та видань про підпільно-партизанський рух на Миколаївщині за доку-

ментами партійного архіву обкому КП(б)У. 

До 1991 р. колекція постійно поповнювалася новими матеріалами. 

 

Інформації, доповідні записки обкому КП(б)У до ЦК КП(б)У про проведе-
ні мітинги на підприємствах, в організаціях, колгоспах області, політико-

моральний стан населення, створення винищувальних загонів та народного 

ополчення в зв’язку з початком війни. Довідки, доповідні записки районних 

комітетів КП(б)У про хід мобілізації до Червоної Армії, перебудову роботи на 
воєнний лад, допомогу населення фронту. Відомості, довідки, звіти обкому 

КП(б)У, керівників підпільних організацій і партизанських загонів про підпі-
льно-партизанський рух на тимчасово окупованій території, зокрема діяль-

ність підпільної організації “Миколаївський центр” у Миколаєві, комсомоль-

сько-молодіжної підпільної організації “Партизанська іскра” в с. Кримка Пер-

вомайського району. Особова справа, особисті листи, фотографії керівника 
миколаївського підпілля, Героя Радянського Союзу В. О. Лягіна. Списки табо-

рів, влаштованих німецько-румунськими окупантами на території області.  
Фотографії офіцерів Червоної Армії, звільнених підпільниками із табору вій-

ськовополонених. Звіт про діяльність обласної комсомольської організації в 

період війни 1941–1945 рр. Інформації, записки, листування обкому КП(б)У з 
ЦК КП(б)У, райкомами партії, зведення, довідки керівників підприємств,  

організацій, установ про їх стан після визволення області від нацистських оку-

пантів, відновлення політичного, господарського, культурного життя області. 
Обвинувачувальний висновок військового прокурора про звірства нацистів у 

Миколаєві та області. Протокол засідання обласної комісії, акти, зведені відо-

мості районних комісій по обліку збитків і злодіянь, вчинених нацистськими 

окупантами народному господарству і населенню області. Постанови бюро 

обкому КП(б)У, листування з ЦК КП(б)У про представлення до нагород акти-

вних учасників підпілля. Списки представлених до урядових нагород, довідки, 

характеристики, нагороджувальні листи. Списки Героїв Радянського Союзу – 

уродженців Миколаївської області. Заяви, скарги учасників підпільно-

партизанського руху та їх родичів. 
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За станом на 1 січня 2012 року в держархіві зберігається 7258 од. обл. кінодокумен-

тів. Документи охоплюють період з 1944 р. по 1993 р. Комплектування архіву кіно-

документами розпочато у 1974 р. Головне джерело комплектування – Миколаївська 

обласна державна телерадіокомпанія. Кінодокументи представлені чорно-білими і 
кольоровими хронікальними  сюжетами. Частина з них забезпечена дикторським 

текстом, інші мають у комплекті синхронні магнітні записи. Кіносюжети використо-

вуються при підготовці передач по краєзнавству, телепроектів, нарисів, документа-

льних фільмів, присвячених ювілеям видатних осіб, установ та подій на Миколаїв-

щині. 
 

Кінодокументи про діяльність партійних, комсомольських, профспілкових 

та піонерських організацій,  перебування на Миколаївщині керівників КПРС і 
Радянської держави, делегацій з радянських республік: Узбекистану, Латвії, 
Осетії, Білорусії, Молдавії та зарубіжних країн: Куби, В’єтнаму, Болгарії, Че-
хословаччини, Японії. Репортажі, телесюжети про суспільно-політичне життя: 

підготовка та проведення виборів до місцевих рад, Верховних Рад СРСР та 
УРСР, висуванню кандидатів у депутати Ради Національностей Верховної Ра-
ди СРСР, зустрічі кандидатів у депутати з виборцями, про висування кандида-
та у народні депутати Української РСР А. К. Кінаха корабелами заводу “Оке-
ан” (1989), про створений у Миколаєві обласний штаб по наданню допомоги 

постраждалим від землетрусу у Вірменії (1988). Телесюжети про підготовку 

та проведення Всеукраїнського референдуму (1991), мітинги демократичних 

сил Миколаївщини, інтерв’ю з жителями Миколаєва про відношення до Все-
союзного референдуму 17 березня 1991 р., телепередачі про хід обговорення 

проекту Конституції України (1992). Телесюжети, присвячені проблемам між-

народного життя: хвилі мітингів протесту на заводах, фабриках та підприємс-
твах Миколаївщини проти випробувань ядерної зброї, які проводять США на 
острові Різдва, агресивних дій США у районі Карибського моря (1961) та про-

ти Куби (1962), військових дій у В’єтнамі (1966, 1972) та дій на Близькому 

Сході (1967), мітинг солідарності з народом Чілі (1973) та ін. Кінодокументи 

про участь делегацій миколаївської обласної партійної організації в роботі 
ХХІІ, ХХІІІ та ХХІV з’їздів КПРС. Комсомольці Миколаївщини під час осво-

єння цілинних земель та на новобудовах країни. Проведення комуністичних 

суботників. Репортажі та кінонариси про святкові демонстрації, мітинги та 

Розділ  VІ .  ДОКУМЕНТИ  НЕФОНДОВОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  
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урочисті збори, присвячені знаменним датам: святкування 100-річчя з дня на-
родження В. І. Леніна (1970), річниць вигнання з м. Миколаєва нацистських 

окупантів, 200-річчя міста Миколаєва (1989), нагородження орденами Трудо-

вого Червоного Прапора міста Миколаєва (1971) та Миколаївського корабле-
будівного інституту (1970), орденом Жовтневої революції Чорноморського 

суднобудівного заводу (1971). Телесюжети про святкування 140-річчя з дня 

народження історика, композитора М. М. Аркаса (1992),  100-річчя поета-
революціонера О. Гмирьова (1987), 60-річчя миколаївського поета 
Е. І. Январьова, 70-річчя журналіста, педагога, письменника  А. М. Топорова 
(1966), 75-річчя поета, почесного громадянина м. Миколаєва М. С. Ли-

сянського, 70-річчя поета Е. Багрицького, який працював в 20-х роках в редак-

ції Миколаївської газети “Красный Николаев” (1965), 125-річного ювілею 

флотоводця, вченого – С. О. Макарова (1974), 75-річчя Чорноморського суд-

нобудівного заводу (1973) та Миколаївського Яхт-клубу (1962), 200-річчя за-
кладки першого вітрильного судна “Святой Николай” на миколаївській верфі 
(1990), 175-річчя та 200-річчя заводу ім. 61 комунара (1963, 1988), 150-річчя 

заснування Миколаївської астрономічної обсерваторії (1971), 50-річчя Мико-

лаївського російського драматичного театру ім. Чкалова (1985) та 75-річчя 

художнього музею ім. В. В. Верещагіна (1989). Свята з нагоди 315-річчя 

м. Первомайська та 500-річчя м. Очакова. Друга світова війна: кінохроніка 
вигнання з області нацистських окупантів та руїни, заподіяні окупантами під-

приємствам і господарству Миколаєва (1944). Кінодокументи про розвиток 

різних галузей народного господарства: легкої, важкої та харчової промисло-

вості, суднобудування, машинобудування, виробництва будматеріалів, транс-
порту, зв’язку, торгівлі; випуск промислової продукції та виробничі процеси 

на підприємствах, спуски суден на миколаївських заводах, впровадження пе-
редових технологій і методів праці. Миколаївщина на виставці досягнень на-
родного господарства у Москві (1965), вручення представникам колективу 

Миколаївського парфумерно-скляного комбінату нагороди за перемогу на 
ВДНГ (1967),  кращі новатори і винахідники суднобудівної галузі Миколаєва 
представляють  на ВДНГ у Москві свої  роботи (1968). Пересувна виставка 
ВДНГ СРСР у Палаці суднобудівників, присвячена науковій організації праці, 
виробництву і управлінню у суднобудуванні (1970), перехід підприємств об-

ласті на нові форми організації праці – орендні форми відносин, повний госп-

розрахунок (1990), створення та розвиток малих підприємств в області (1990), 

інтерв’ю з керівниками підприємств з питань проведення приватизації об’єк-

тів (1992),  інтеграцію у ринкову економіку державних підприємств області 
(1992). Репортажі і телесюжети  про збільшення кількості житлових, громад-

ських, промислових новобудов: будівництв АЕС у м. Южноукраїнськ (1985–

1989), Миколаївського глиноземного заводу (1977–1982), введення в експлуа-
тацію установ соціально-побутового призначення, житлових масивів. Кіно-

кадри розповідають про забудову мікрорайону Ліски (1966), проспектів Миру 

(1973) та Леніна (1972, 1982) м. Миколаєва, урочистий мітинг громадськості 
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міста з нагоди завершення будівництва кінотеатру “Юність” по Жовтневому 

проспекту (1971), урочисте відкриття Палацу спорту “Зоря” (1973), будівницт-
во нових приміщень Миколаївського зоопарку (1978) та ін. Значна група кіно-

документів розповідає про Героїв Соціалістичної Праці, передовиків вироб-

ництва, наставників, обмін досвідом роботи, трудові здобутки, членів бригад 

комуністичної праці, раціоналізаторів, соціалістичне змагання, нагородження 

орденами та медалями, вручення перехідних червоних прапорів. Телесюжети 

про міжнародні зв’язки в економічній сфері: робітники Первомайського заво-

ду ім. 25 Жовтня діляться досвідом роботи з кубинськими колегами (1962), 

Чорноморський ремонтно-механічний завод виконує замовлення для африкан-

ської держави Сомалі з виготовлення устаткування для будівництва морсько-

го порту (1965), сталевари заводу “Дормашина” забезпечують металом різні 
підприємства сусідніх областей та Азербайджанську РСР (1964), Миколаїв-

ський завод металевих конструкцій виконує замовлення на спорудження конс-
трукцій для гідростанції у Румунії (1966), делегація Ахалцихського виробни-

чого управління сільського господарства Грузинської РСР в гостях у передо-

вих господарствах Новобузького району (1964), перевірка комісією якості ас-
фальтоукладачів “Д-150” на заводі “Дормашина”, призначених для експорту-

вання до Об’єднаної Арабської республіки (1966), Польщі та Чехословаччини 

(1973), представники приймальної комісії з Болгарської республіки прийма-
ють у володіння транспортний рефрижератор “Лазурный берег” від корабелів 

заводу ім. 61 комунара (1969), працівники заводу “Дормашина” відправляють 

на експорт асфальтоукладальники та щебенеукладач на замовлення В’єтнаму 

(1973). Репортаж про зустріч делегації Чехословаччини з колективом Микола-
ївського глиноземного заводу (1988), ділові стосунки швейного об’єднання 

ім. Кірова з японською фірмою “Джуки” (1989), зі стапеля суднобудівного 

заводу ім. 61-го Комунара пішов до далекої Данії плавучий готель “Флотель 

Дания” (1991), судно “Море орхідей” збудоване для продажу західним фірмам 

суднобудівниками заводу “Океан” (1991), четверте судно добудовується на 
заводі “Океан” для ліберійської торгової фірми “Олумар” (1991), для Норвегії 
судно “Азалія Сі” (1991), спорудження нового балкера для країн Балтії (1992), 

рефрижератора “Фріо Миколаїв” для грецької фірми (1992). Кінодокументи 

про розвиток окремих галузей сільського господарства, роботу в колгоспах і 
радгоспах, шефську допомогу міста селу, передовиків сільського господарст-
ва, вручення урядових нагород кращим працівникам сільського господарства.  
Передачі про відродження селянина на землі: проблеми відродження сіл До-

манівського району (1989), кіносюжети передачі “Прибузька нива” про життя 

та проблеми районного центру Арбузинка (1990), відродження сіл Веселинів-

ського району завдяки допомозі промислових підприємств області (1990), кі-
нонарис про село Степове Миколаївського району (1992) та перспективи роз-
витку села Новоукраїнки  Баштанського району (1993). Кінодокументи про 

роботу транспорту та зв’язку на Миколаївщині, промислове і громадське буді-
вництво. Будівництво Засільського цукрового (1964) та Ольшанського це-
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ментного (1967) заводів, введення в експлуатацію  першої лінії Миколаївсько-

го тролейбуса (1967), міжміського автовокзалу (1972),  Миколаївського аеро-

порту (1984). Кінодокументи про розвиток охорони здоров’я, освіти, науки, 

культури, мистецтва, спорту. Робота учбових закладів, будинків культури, бі-
бліотек, видовищних установ. Відкриття музею з історії суднобудування 

(1978),  міської дитячої бібліотеки – музею ім. Шури Кобера і Віті Хоменко 

(1973), пам’ятника працівникам міліції (1977) та музею з історії міліції (1989), 

пам’ятника великому українському поету Т. Г. Шевченко (1985).  Наукова се-
сія, присвячена 100-річчю М. Горького з участю онуки врятованої письменни-

ком жінки з села Кандибине, що знайшло відображення в оповіданні 
“Вывод” (1968), виставка робіт членів Спілки художників Радянського Союзу 

та художніх творів російських класичних і радянських майстрів з фондів Дер-

жавної Третяковської галереї в музеї ім. Верещагіна (1970). Кінонариси про 

роботу М. М. Аркаса над книгою “Історія України-Русі” та його життєвий і 
творчий шлях як композитора, автора опери “Катерина” за одноіменною поє-
мою Т. Г. Шевченка та голови Миколаївської організації “Просвіта” (1993). 

Репортажі і телесюжети про дружні зв’язки з братніми республіками в культу-

рній сфері. Репортажі і телесюжети про проведення днів культури Узбецької 
РСР, демократичної республіки Куба (1992), фестивалю дружби студентів пе-
дагогічних вузів радянських республік у місті Миколаєві (1967) та цикл пере-
дач літературного свята “Чуття єдиної родини” (про відвідання гостями з Уз-
бекистану суднобудівного заводу “Океан”) (1987). Зустрічі трудящих області  
з письменниками та діячами мистецтва братніх республік. Літератори Осетин-

ського краю зустрічаються з представниками трудящих Миколаївщини (1972). 

Урочиста зустріч учасників II Всесоюзного фестивалю молодих поетів брат-
ніх республік (1968). Виставки російської гравюри XVIII – початку XX століт-
тя (1968), робіт молдавського художника Михайла Греку (1972) та  пересувної 
виставки творів художників Молдавської РСР (1973), Західноєвропейського 

мистецтва XV–XVIII сторіч (1966) у Миколаївському художньому музеї ім. 

Верещагіна. Репортажі про діяльність Державного історичного заказника 
“Ольвія”, виставка у Миколаївському “Художньому салоні”, присвячена архе-
ологу, досліднику Ольвії Фармаковському Б. В. (1970). Репортажі про Очаків-

ський краєзнавчий музей, де митці з різних міст СРСР працюють над створен-

ням діорами штурму м. Очакова у 1788 р. (1970).  Кінорепортажі про перебу-

вання у місті Миколаєві космонавта-2, Героя Радянського Союзу Титова Г. С. 

(1967), зустріч льотчиків-космонавтів Биковського В. Ф. і Волкова В. М. з ми-

колаївськими піонерами (1970). Кінодокументи про проведення спортивних 

змагань. Кращі спортсмени області. Телесюжети про старт на честь 50-річчя 

Великого Жовтня з Миколаївського яхт-клубу спортивно-молодіжного пере-
ходу на яхтах до Болгарії (1967), фінал чемпіонату України з воднолижного 

спорту у Миколаєві (1969), республіканські змагання на особисту першість з 
кінного спорту у Миколаєві (1971), всесоюзні змагання  з морського багато-

борства серед жіночих та юнацьких команд (1972), змагання першого кола 
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баскетбольного чемпіонату Радянського Союзу серед команд класу “А” другої 
групи в спорткомплексі “Трудові резерви” (1972), чвертьфінал змагань чолові-
чих команд на кубок України з гандболу  (1973), Віктор Погановський та його 

Грім завоювали Кубок Націй (1970). Репортажі, телесюжети, присвячені Геро-

ям Другої світової війни, містам бойової слави, спогадам про події війни, від-

криттю пам’ятників та меморіальних комплексів: монументу “Слави” визво-

лителям Миколаєва (1967), меморіальної дошки (1968) та пам’ятника Герою 

Радянського Союзу В. О. Лягіну (1984), учасникам десантного загону 

К. Ф. Ольшанського, Героям Радянського Союзу (1974). Телесюжети про мі-
тинги, присвячені посмертному нагородженню зв’язкових підпільного 

“Миколаївського Центру” Віті Хоменка та Шури Кобера (1965), героїв 

“Партизанської Іскри” (1964, 1967, 1969, 1972, 1973), членів підпільної органі-
зації “Миколаївський центр” та її керівника В. О. Лягіна (1974, 1975, 1982),  

увічненню пам’яті загиблих героїв: новому рудовозу суднобудівників заводу 

“Океан” присвоєне ім’я героя-комсомольця Парфентія Гречаного (1974), пі-
шов на ходові випробування корабель “А. Матросов”, побудований корабела-
ми заводу “Океан” (1974). Телесюжети про святкування річниць перемоги у 

Другій світовій війні, зустрічі ветеранів, покладання квітів. Панорами вулиць, 

площ, скверів будівель, заводів міста Миколаєва. Види населених пунктів об-

ласті. 

ФОТОДОКУМЕНТИ  

За станом на 1 січня 2012 року в держархіві області зберігається 25 235 од. обл. фо-

тодокументів на плівкових носіях і 310 од. обл. на цифрових носіях. Документи охо-

плюють період з початку ХІХ ст. по 2010 рік. Комплектування архіву фотодокумен-

тами розпочато у 1960 р. Основні джерела комплектування – редакції обласних газет 
“Бугская заря”, “Південна правда”, міських, районних та багатотиражних газет, фо-

толабораторії підприємств і окремі особи. 

 

Фотодокументи дореволюційного періоду відображають характерні риси 

міста Миколаєва як важливого центра суднобудування. Це загальний вигляд 

Миколаєва, окремих його вулиць, будівель, парків, мостів, суднобудівних за-
водів “Наваль”, “Руссуд”, суден, побудованих на миколаївських верфях, зок-

рема, першого корабля “Святой Николай”, спущеного на воду у 1790 р., леге-
ндарного ескадреного броненосця “Князь Потемкин Таврический” (1900) та 
ін.; знімки Миколаївського торгового порту, герба (1883) та плану (1900) 

м. Миколаєва. Фото видатних флотоводців, діячів науки і мистецтва, письмен-

ників, життя і діяльність яких пов’язані з Миколаєвом: засновників міста кня-

зя Г. О. Потьомкіна і М. Л. Фалєєва, адмірала, флотоводця, кораблебудівника, 
Головного командира Чорноморського флоту та військового губернатора міст 
Миколаєва і Севастополя О. С. Грейга, флотоводця, океанографа, кораблебу-
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дівника, уродженця м. Миколаєва віце-адмірала С. О. Макарова, російського 

флотоводця, адмірала П. С. Нахімова, командира Миколаївського порту, гене-
рал-губернатора м. Миколаєва і Головного командира Чорноморського флоту 

адмірала М. П. Лазарєва, адмірала,  героя Кримської війни, засновника такти-

ки військового парового флоту, військового губернатора м. Миколаєва Г. І. Бу-

такова, видатного флотоводця, адмірала Ф. Ф. Ушакова, який спостерігав за 
будівництвом кораблів на миколаївській верфі, російського мореплавця, адмі-
рала, мандрівника Ф. Ф. Беллінсгаузена, який керував у Миколаєві будівницт-
вом фрегату “Флора”, лікаря, засновника епідеміології, доктора медицини 

Д. С. Самойловича, учасника знаменитої суворовської битви на Кінбурні, Го-

ловного командира Чорноморського флоту і портів  та військового губернато-

ра міст Миколаєва і Севастополя М. А. Аркаса, активних учасників декабри-

стського руху на Миколаївщині братів Поджіо, українського історика, компо-

зитора, автора опери “Катерина” М. М. Аркаса, відомого письменника, лекси-

кографа, автора “Толкового словаря великорусского языка” В. І. Даля, який 

жив у Миколаєві, архітектора, проектувальника Миколаєва і окремих його 

будівель І. Є. Старова,  інженера, педагога, пропагандиста ідей К. Е. Ціол-

ковського В.В. Рюміна. Групові фотознімки інженерно-технічного персоналу, 

службовців та працівників суднобудівних заводів міста. Фотознімки активних 

учасників революційної боротьби на Миколаївщині Г. І. Петровського, 

В. П. Ногіна, Артема (Ф. А. Сергеєва), Л. М. Сталь, І. А. Чигрина, П. П. Саф-

ронова, О. М. Гмирьова, П. Л. Ровнера, Ю. А. Синякова та ін. Фотодокументи 

періоду Жовтневої революції і громадянської війни представлені фотознімка-
ми червоногвардійців, керівників партизанських загонів, учасників повстання 

проти австро-німецьких окупантів (1918), груповими фото: команди бронепої-
здів, частини Червоної армії відправляються на денікінський фронт із Мико-

лаєва (1919), група комсомольців Миколаєва відправляється на врангелівсь-

кий фронт (1920), М. В. Фрунзе приймає парад військ Миколаївського гарні-
зону (1921). Частина фотодокументів відображає період відновлення роботи 

промислових підприємств м. Миколаєва після громадянської війни, зокрема, 
суднобудівних заводів. Важливе значення мало перебування у Миколаєві на 
початку 20-х років партійних і державних діячів: фотознімки А. В. Луначарсь-

кого на заводі “Ремсуд” (1920), М. І. Калініна на заводі “Наваль” (1922), 

Г. І. Петровського (прибув до Миколаєва агітаційно-інструкторським поїздом) 

(1921). Фотодокументи про розвиток промисловості і будівництва в період 

довоєнних п’ятирічок, колективізацію сільського господарства. Перші ударни-

ки, стахановці, учасники конференцій і пленумів губкомів і окружкомів КП(б)У 

і ЛКСМУ, з’їздів рад і профспілок. Фотодокументи періоду Другої світової 
війни: нацистський окупаційний режим на Миколаївщині (масове знищення 

радянських людей, страти на вулицях Миколаєва, насильне вивезення радян-

ських громадян до Німеччини (1942); боротьба підпільних організацій проти 

окупантів (вибух на аеродромі, палаючі нафтоцистерни). Фотознімки керівни-

ків і активних учасників підпільної боротьби в м. Миколаєві: В. О. Лягіна, 
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О. П. Сидорчука, Ф. М. Кирильченка, П. Я. Защука, учасників партизанського 

руху в районах області. Керівники і учасники підпільної комсомольської орга-
нізації в с. Кримці Первомайського району В. С. Моргуненко, П. К. Гречаний, 

Д. Г. Дяченко та ін.; дії військ 3-го Українського фронту при визволенні тери-

торії Миколаївщини (вступ радянських військ у с. Новий Буг, бої під Микола-
євом, переправа через Південний Буг та ін.). Учасники десанту під команду-

ванням К. Ф. Ольшанського. Руїни, заподіяні підприємствам і господарству 

Миколаєва окупантами. Фотодокументи про відбудову промислових підпри-

ємств Миколаєва в післявоєнний період, зокрема,  заводів ім. І. І. Носенка, 
ім. 61 комунара, “Дормашина” та ін. Будівництво китобаз, риболовецьких тра-
улерів, рефрижераторів та інших суден на суднобудівних заводах. Будівницт-
во нових потужних підприємств, зокрема, Верхньо-Інгулецької зрошувальної 
системи, Костянтинівської міжколгоспної ГЕС, Баштанської електростанції, 
цукрових заводів в м. Первомайську та с-щі Засілля Жовтневого району, Оль-

шанського цементного заводу, Миколаївського глиноземного заводу, Півден-

но-Української АЕС, Вознесенського шкіряного заводу. Будівництво житло-

вих будинків, клубів, кінотеатрів, шкіл, нових трамвайних ліній, відновлення 

роботи морського торгового порту. Фото передовиків виробництва, Героїв 

Соціалістичної Праці, винахідників і раціоналізаторів, наставників, членів 

бригад комуністичної праці. Фотодокументи про соцзмагання, нагородження, 

вручення перехідних червоних прапорів, обмін досвідом роботи із спорідне-
ними підприємствами радянських республік, відвідання підприємств Микола-
ївщини делегатами із радянських республік та зарубіжних країн. Фотознімки 

делегатів всесоюзних і республіканських партійних і комсомольських з’їздів, 

депутатів Верховної Ради СРСР і УРСР, місцевих рад. Значна група фотодо-

кументів свідчить про розвиток сільського господарства, діяльність колгоспів, 

радгоспів, фермерських господарств, впровадження нової техніки і механіза-
цію сільськогосподарських робіт, участь у сільськогосподарських виставках. 

Фотознімки учасників обласних і районних нарад працівників сільського гос-
подарства, передовиків сільськогосподарського виробництва. Фотодокументи, 

що висвітлюють розвиток культури і народної освіти: заняття у вузах і шко-

лах, фото заслужених педагогів, прем’єри миколаївських театрів, гастролі теа-
трів інших міст, виступи письменників, самодіяльних художніх колективів, 

організація виставок образотворчого мистецтва. Розвиток фізичної культури і 
спорту.  Проведення спартакіад, спортивних свят, змагань з різних видів спор-

ту, фото відомих спортсменів Миколаївщини А. Пустовіт – призерки ХХІІ 
Олімпійських ігор у Москві з греблі на байдарках  та В. Погановського – пере-
можця ХХІІ Олімпійських ігор з кінного спорту (1980). Перебування на Ми-

колаївщині льотчиків-космонавтів Г. Титова (1967) і В. Биковського (1970) та 
їх зустрічі з колективами області, зустріч українського космонавта Л. Каденю-

ка зі студентами університету “Україна” (2005). Фотодокументи про суспіль-

но-політичне життя та міжнародні зв’язки у політичній і економічній сфері: 
група румунських селян в гостях у колгоспників сільгоспартілі ім. Леніна  



764 

Державний архів Миколаївської області 

Жовтневого району (1950), китайські інженери на Чорноморському суднобу-

дівному заводі (1958), кубинська делегація у дитячому містечку 

“Казка” (1985), відвідання Миколаєва консулом і віце-консулом республіки 

Куба (1986), надзвичайним і повноважним послом Федеративної республіки 

Німеччини  в Україні (1995), спуск на воду судна “Morgenstond 1” (“Вранішня 

Зоря 1”), побудованого ВАТ “Дамен Шипярдс Океан” для голандської фірми 

“Дренд Бехер” (2006), винзавод “Коблеве”: нова лінія по розливу вина італій-

ської фірми BER-TOLASO (2006). Фото церков і храмів дає уявлення про роз-
виток усіх релігійних конфесій  на території Миколаївської області. Фотодо-

кументи відображають участь трудящих Миколаївщини у виборах депутатів 

до вищих, центральних та місцевих органів державної влади і управління, ді-
яльність виборчих дільниць. Зустрічі кандидатів у Президенти України з пра-
цівниками підприємств міста, ветеранами Великої Вітчизняної війни і праці. 
Мітинги, акції та концерти на підтримку кандидатів у Президенти України.  

Прес-конференції лідерів політичних партій, політологів про проведення Все-
українського референдуму та вибори Президента України (1991), хід підготов-

ки до парламентських виборів 2006 року. Численні фотодокументи відтворю-

ють архітектурні пам’ятники і пам’ятні місця революційного минулого Мико-

лаївщини, пам’ятники воїнам, що загинули при визволенні міст і сіл області 
під час війни 1941–1945 рр., види нових мікрорайонів, площ, вулиць, парків та 
скверів – улюблених місць відпочинку миколаївців, окремих населених пунк-

тів області.  

ФОНОДОКУМЕТИ  

За станом на 1 січня 2012 року в держархіві області зберігається 1095 од. обл. звуко-

записів. Документи охоплюють період з 1978 р. по 2007 р. Комплектування архіву 

фонодокументами розпочато у 1975 році. Основне  джерело комплектування – обла-
сний комітет по телебаченню та радіомовленню та Миколаївська облтелерадіоком-

панія. Фонодокументи зберігаються на плівкових та цифрових носіях. Поділяються 

на хронікально-документальні і художні. Використовуються при підготовці радіопе-
редач з краєзнавчої тематики. 

 

Фонодокументи відтворюють спогади старих більшовиків Г. І. Адамсона, 
І. Ф. Сотникова, М. Ф. Козлова, П. Ф. Голованова про зустрічі з В. І. Леніним, 

спогади активних учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції, гро-

мадянської війни, соціалістичного будівництва на Миколаївщині. Радіонариси 

про броненосець “Князь Потемкин Таврический”, збудований руками микола-
ївських корабелів (1978). Розповіді краєзнавців про встановлення радянської 
влади та активних учасників революційної боротьби на Миколаївщині 
Г. І. Петровського, В. П. Ногіна, Л. М. Сталь, В. О. Радус-Зеньковича, І. А. Чи-

грина. Записи спогадів учасників підпільного і партизанського руху на Мико-

лаївщині в період нацистської окупації, учасників звільнення області від оку-
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пантів, моряків десанту під командуванням К. Ф. Ольшанського. Радіонариси 

про героїчні подвиги моряків-десантників під командуванням ст. лейтенанта 
К. Ф. Ольшанського, учасників підпільної комсомольської організації “Пар-

тизанська Іскра”. Спеціальні випуски обласних новин, присвячені річницям 

великої Перемоги над нацистськими окупантами, 50-річчю Миколаївської під-

пільної організації “Миколаївський центр”. Радіонарис про бойові дії у 1941 р. 

легендарного криголама “А. Микоян”, збудованого на Миколаївському судно-

будівному заводі ім. Носенка. Записи мітингів про відкриття Кургана Слави у 

селищі Нова Одеса (1975), пам’ятника героям “Партизанської Іскри” (1973) у 

с. Кримка Первомайського району, Пам’ ятного знака на площі Перемоги  

(1985). Радіонарис “Бухенвальдський набат” про колишніх в’язнів концтабо-

рів (1992). Радіорозповіді і спогади про створення і становлення комсомольсь-

кої організації в м. Миколаєві, про комсомольців 20-х років, трудовий ентузі-
азм комсомольців в роки перших п’ятирічок, нариси про воїнів-

інтернаціоналістів, учасників війни в Афганістані (1985). Радіорепортажі про 

спуск суден на миколаївських заводах, зокрема, рудовоза “Зоя Космодемьян-

ская” на заводі “Океан” і виступ матері Зої (1977), радіопередачі та нариси 

про засновників робочих династій на суднобудівних підприємствах Миколає-
ва, передовиків виробництва, учасників всесоюзних та всеукраїнських виста-
вок досягнень народного господарства. Запис мітингу, присвяченого вручен-

ню ордена Жовтневої революції Чорноморському суднобудівному заводу 

(1971). Радіопередача про реконструкцію кремлівських курантів, в якій прий-

мали участь спеціалісти Миколаївського дослідного заводу мастильних сис-
тем (1974). Записи бесід, розповідей про проведення сільськогосподарських 

робіт в колгоспах і радгоспах області, знатних хліборобів – Героїв Соціаліс-
тичної праці, інтерв’ю з директорами радгоспів, головами колгоспів, зокрема, 
Героєм Соціалістичної Праці М. М. Рябошапкою (1986). Фонограма кінорепо-

ртажу з всесоюзного семінару з питань організації технічного забезпечення 

колгоспів і радгоспів за участю об’єднань “Сільгосптехніка” (1972). Радіопе-
редачі, що висвітлюють розвиток культури і освіти. Записи концертних висту-

пів самодіяльних художніх колективів та окремих виконавців, фестивалю са-
модіяльного мистецтва, присвяченого 50-річчю Великої Жовтневої соціаліс-
тичної революції (1967), фольклорних експедицій обласного Будинку народ-

ної творчості (1969–1973). Нариси про Миколаївський академічний жіночий 

самодіяльний хор Фоміних,  національну заслужену капелу бандуристів в 

Україні ім. Г. Майбороди та чоловічу народну бузьку капелу “Кобзарський 

передзвін” (2006), розвиток та особливості фольклорно-пісенної культури на 
Миколаївщині (1994, 1996), античні коріння української культури, відроджен-

ня української патріотичної пісні (2006), історію Північного Причорномор’я, 

етнічне розмаїття регіону, національні меншини, що проживають на території 
Миколаївської області (2005, 2006). Радіонариси до 80-річчя поета, уродженця 

Миколаєва М. Лисянського (1993), 175-річчя В. І. Даля (1976), 100-річчя  

письменника, публіциста А. М. Топорова (2001), 60-річчя письменника 
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М. І. Божаткіна, про скульпторів Інну і Юрія Макушиних (1976). Розповідь 

письменника М. Божаткіна про історію кораблів, збудованих корабелами Ми-

колаєва (1987), історію Чорноморського флоту, революційного діяча, уродже-
нця м. Миколаєва, який очолив повстання на крейсері “Очаків”, лейтенанта 
П. П. Шмідта, відкриття музею суднобудування у м. Миколаєві (1978). Радіо-

репортаж із обласного архіву, присвячений 60-річчю радянського архівного 

будівництва (1978). Радіопередача про роботу центра ранньої соціально-

педагогічної реабілітації “Надія” для дітей інвалідів у м. Миколаєві (2004),  

проведення всеукраїнського експерименту у загальноосвітній школі соціаль-

ної реабілітації, розташованій на півострові Аляуди (2006), дитячі будинки 

сімейного типу, створені в області (2004). Радіопередачі про відкриття та про-

ведення спортивних змагань, вихованців кінно-спортивної школи (1972), зок-

рема, В. Погановського – Олімпійського чемпіона та його тренера 
О. Л. Зозулю (1980). Радіорепортажі про проблеми забруднення навколишньо-

го середовища, земельних ділянок, вирубку лісів. Радіонарис до 20-річчя з дня 

трагедії на Чорнобильській АЕС, відкриття пам’ятника загиблим ліквідаторам  

(2006), спогади учасників ліквідації наслідків аварії. Записи спогадів жителів 

Миколаївщини про голод 1921–1923 рр. та Голодомор 1932–1933 рр., станови-

ще українських сіл (2005). Спеціальні випуски обласних новин: репортажі з 
виборчих дільниць м. Миколаєва, Арбузинського, Казанківського, Новобузь-

кого, Очаківського районів області про вибори Президента України (2004). 

Радіонариси про розвиток радіомовлення у Миколаєві (1974), історію Мико-

лаївського радіо з 1914 р., до річниць Миколаївської радіостанції (розвиток та 
становлення Миколаївського радіо), радіозустрічи з ветеранами журналістики 

обласного радіо.  

ВІДЕОДОКУМЕНТИ  

За станом на 1 січня 2012 року в держархіві області зберігається 548 од. обл. Доку-

менти охоплюють період з 1997 по 2008 рр. Комплектування архіву відеодокумента-

ми розпочато у 2000 році. Основне  джерело комплектування –  Миколаївська облте-
лерадіокомпанія. Відеодокументи зберігаються на плівкових та цифрових носіях. 

Поділяються на хронікально-документальні і художні. Використовуються при підго-

товці передач по краєзнавству. 

 

Відеорепортажі, присвячені дням Перемоги у Другої світової війні: мітинг-
реквієм, присвячений Дню Перемоги, виступи ветеранів, зустріч в’язнів конц-

таборів, діяльність асоціації “Бухенвальдський набат” у Миколаєві, вручення 

медалі Г. К. Жукова 307-ми учасникам Великої Вітчизняної війни мером міста 
В. С. Чайкою (1998), запис спогадів про Березнегуватсько-Снігурівську битву 

(1996), зустріч голови облдержадміністрації М. Круглова з ветеранами Вели-

кої Вітчизняної війни (1997), працівників Державного архіву Миколаївської 
області з ветеранами війни та їх спогади про перші дні війни (2001). Низка 
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відеосюжетів та репортажів висвітлює економічний стан Миколаївщини, зок-

рема, суднобудування, хід нових соціально-економічних реформ в Україні. 
Виступи віце-прем’єра України А. К. Кінаха, голови облдержадміністрації 
М. П. Круглова з питань приватизації підприємств, розвитку суднобудівної 
галузі, роботу морського торгового порту та ін. (1996), брифінг в облдержад-

міністрації з питань суднобудування (1997), спуски траулера “Тедорос” на 
Чорноморському суднобудівному заводі (1997), корабля “ANGELIKA” на 
ВАТ “Шипярдс Океан” в присутності Прем’єр-міністра України В. Ф. Яну-

ковича під час його візиту до Миколаєва (2004), пікети робітників Чорномор-

ського суднобудівного заводу через затримку заробітної плати та соціальні 
проблеми (1998). Записи зустрічі підприємців міста з головою Союзу промис-
ловців України А. К. Кінахом (1998), засідання круглого столу на тему “Бізнес 
і жінка” (1998). Телерепортаж про перебування делегації холдингу “Русский 

алюминий” на Миколаївському глиноземному заводі: перспективи інвесту-

вання та подальший розвиток (2003). Відеосюжети і телерепортажі про про-

блеми та зміни у системі колективних сільськогосподарських підприємств, 

приватизацію в агропромисловому комплексі: проблеми, досвід, збори акціо-

нерів, відродження сіл, відкриття нових газових ліній, курси підвищення ква-
ліфікації сільських  працівників (1997), проведення сільськогосподарських 

робіт, зокрема, збір врожаю і овочів сільгосппідприємствами у Жовтневому, 

Снігурівському, Новобузькому, Березнегуватському, Очаківському районах,  

роботу ЗАТ “Славія” (Баштанський сирзавод) (2003). Відеодокументи, що ви-

світлюють розвиток культури, народної освіти: організацію виставок образот-
ворчого мистецтва, зустрічі з акторами, поетами, художниками та журналіста-
ми, зокрема, з заслуженим журналістом України, фотокореспондентом, 

О. Кремко. Відеосюжети про проведення конкурсу на кращого педагога 
“Учитель року” у м. Миколаєві (1998),  телесюжет про творчий шлях і наукові 
досягнення професора, заслуженого діяча науки і техніки УРСР,  ректора Ми-

колаївського Державного Морського університету професора М. М. Алексан-

дрова, конференцію у Миколаївському державному гуманітарному універси-

теті ім. Петра Могили з американськими колегами із Техасу (1998), відеоре-
портаж про відкриття університету “Україна” (1999). Відеорепортажі з прес-
конференції ректора Київського університету культури М. М. Поплавського 

про розвиток культури на Півдні України (1998), відкриття художніх виставок 

у музеї ім. Верещагіна, зокрема, Б. Смирнова – російського учня М. К. Реріха 
(1998), бенефіс Миколаївського музичного драматичного театру (1998), нари-

си про творчість заслуженого артиста Грузинської РСР, режисера театру-

студії Будинку культури будівельників, актора художнього російського дра-
матичного театру, почесного громадянина м. Миколаєва – М. О. Троянова до 

річниць з дня народження  (2001, 2006). Відеосюжети про відкриття музею 

підпільно-партизанського руху та виставки “Гриф “секретно” знято” (2001), 

виставки у краєзнавчому музеї “Горькая полынь” (2002) та у держархіві Ми-

колаївської області “Влада очима Історії” (2005), участь директора Державно-
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го архіву Миколаївської області Л. Л. Левченко у Конгресі  
архівістів Європи у Австрії (м. Відень) (2004). Відеорепортажі та нариси про 

святкові мітинги та урочисті збори, присвячені знаменним датам: зустріч чле-
нів пушкінського клубу біля пам’ятника О. С. Пушкіну з нагоди святкування 

200-річчя з дня народження поета (1998), святкування ювілею обласної газети 

“Південна правда” (1997), 70-річчя професора, краєзнавця Ю. С. Крючкова та 
надання йому почесного звання “Почетный гражданин города” (1998), вистав-

ку у краєзнавчому музеї – “175 експонатів столітньої давнини” на честь свят-
кування ювілею м. Миколаєва (1998), 100-річчя Миколаївського музичного 

училища (2000), святкування працівниками держархіву Миколаївської області 
80-річчя створення держархіву (2001). Історичні нариси до 65-річчя створення 

Миколаївської області (2002), 125-річчя Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Гмирьова (2006). Відеорепортажі про створення 

центру підтримки молодіжних організацій та запис засідання круглого стола 
організацій, працюючих з молоддю, вирішення проблем працевлаштування 

молоді (1998),  роботу музею ім. Верещагіна з молоддю (1998). Відеосюжети 

про  відродження духовності в Україні. Відеорозповідь святкування церквами 

Миколаєва Дня Миколи Чудотворця (1997), перебування патріарха Філарета у 

місті, зустріч з місцевою владою, виступ про духовні цінності (1998), святку-

вання ювілею прийняття Християнства на Русі (1998). Телепередача про про-

ведення Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. та політичних репресій 

у Миколаєві: мітинг, молебень, покладання квітів (2005). Відеодокументи про 

участь миколаївців у виборах депутатів до вищих, центральних та місцевих 

органів державної влади і управління, хід виборів Президента України на ви-

борчих дільницях м. Миколаєва, діяльність виборчих дільниць (2004). Зустрічі 
кандидатів у Президенти України з працівниками підприємств міста, лікарня-

них, учбових та інших закладів. Мітинги, акції та концерти на підтримку кан-

дидатів у Президенти України. Прес-конференції лідерів політичних партій, 

політологів про проведення передвиборчої кампанії 2004 року, хід підготовки 

до парламентських виборів 2006 року.  Відеосюжети про візити лідера Про-

гресивної соціалістичної партії України Н. Вітренко, голови Союзу промис-
ловців А. Кінаха до Миколаєва на підтримку кандидата у Президенти України 

В. А. Ющенка, С. Тігіпко – керівника штабу кандидата у Президенти України 

В. Ф. Януковича; зустрічі з мешканцями міста та виступи кандидатів у Прези-

денти України В. Ф. Януковича та В. А. Ющенка (2004). Відеосюжети з Май-

дану незалежності: вітання нового Президента України В. А. Ющенка (25 січ-

ня 2005), зустріч з лідером КПУ П. Симоненком (2006), кандидатами у народ-

ні депутати України від партії “Наша Україна” М. Катеринчуком, головою 

Ради підприємців К. Ляпіною (2006). Візити до Миколаєва кандидатів у на-
родні депутати України лідера БЮТ Ю. В. Тимошенко та лідера партії 
“Регіони України” В. Ф. Януковича (2006). 
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НАУКОВО-ДОВІДКОВА  БІБЛІОТЕКА  

Комплектування науково-довідкової бібліотеки розпочато в 1925–1926 рр. На 1 січ-

ня 2012 року в бібліотеці налічується 12 189 книг і брошур за 1790–2011 роки, 40 

річних комплектів (1320 номерів) журналів, 2164 річних комплектів газет за 1885–

2010 роки. До складу бібліотечного фонду входять видання різних видів і типів: з 
історії, державного будівництва, архівознавства і архівної справи, краєзнавства, до-

відкова література тощо. 

 

Історична література: Історія СРСР з давніх часів до наших днів; Історія 

Української РСР; Історія України; Громадянська війна на Україні; Історія 

Другої світової війни 1939–1945; Радянська Україна в роки Великої Вітчизня-

ної війни; Історія міст і сіл УРСР; твори В. Ключевського, Д. Яворницького, 

О. Субтельного та ін. Законодавчі джерела:  Повне зібрання Законів Російсь-

кої імперії (1676–1825); Звід Законів Російської імперії (1835–1915); Зібрання 

Узаконень та розпоряджень уряду (1880–1913); Зібрання узаконень і розпоря-

джень по Морському відомству (1830–1901); Звіди морських постанов (1886–

1913); Зібрання узаконень і циркулярів по митний частині (1895, 1897, 1900–

1916); Зібрання законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду СРСР 

(1922–1938); Зібрання постанов і розпоряджень уряду СРСР і  уряду УРСР 

(1938–1948), хронологічне зібрання Законів, указів Президії Верховної Ради, 

постанов і розпоряджень уряду Української РСР (1941–1993), Відомості Вер-

ховної Ради СРСР (1954–1991) і УРСР (1947–1998). Довідкова література: Ве-
лика Радянська Енциклопедія (1-ше і 2-ге видання), Радянська Історична Ен-

циклопедія, Українська Радянська Енциклопедія, Історія Української РСР, 

Українська Радянська Енциклопедія, Радянська Енциклопедія історії України, 

Сучасна Українська Енциклопедія, Енциклопедичний словник Брокгауза і Єф-

рона, Юридична Енциклопедія, Економічна Енциклопедія, енциклопедичні 
словники та інші словники. Бібліографічні покажчики, путівники по архівах 

СРСР і України, довідники з адміністративно-територіального поділу СРСР, 

України і Миколаївської області (1960–1987).  Література з краєзнавства: збір-

ки Херсонського земства (1875–1905), короткі статистико-економічні огляди 

Херсонської губернії (1887–1897), в т.ч. Александрійського, Єлисаветград-

ського і Херсонського повітів (1906–1915), сільськогосподарські хроніки пові-
тів (1901–1915), матеріали для оцінки земель Херсонської губернії і повітів,  

“Огляди хлібної торгівлі і діяльності Миколаївського морського торгового 

порту”, Огляди Миколаївського військового губернатора (1880–1899) і градо-

начальника (1900–1916), звіти правління товариства суднобудівних, механіч-

них і ливарних заводів у Миколаєві (1900–1904, 1906–1909), статути  акціоне-
рних  товариств і благодійних установ,  звіти різних установ і товариств у Ми-

колаєві (1897–1913). Комплекти журналів, які були видані в Миколаєві: 
“Астрономическое обозрение” (1908–1916), “Физик-любитель” (1905, 1907–

1909), “Електричество и жизнь” (1910–1911, 1913–1914, 1916–1917). Постано-

ви і звіти Миколаївського губернського виконавчого комітету і губекономна-
ради (1920–1921), Миколаївського і Первомайського окрвиконкомів, резолю-
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ції VIII і ІХ з’їздів профспілок Миколаївщини (1927–1928). Історико-еконо-

мічні і географічні нариси Миколаївщини. Дані першого загального перепису 

населення Російської імперії 1897 р. і Всесоюзного перепису населення 

1926 р. Списки населених пунктів Херсонської (1917) і Миколаївської (1920) 

губерній. Матеріали науково-історичних і краєзнавчих конференцій (1995–

2004), збірки, які складені по документах архіву (1957–2004), твори письмен-

ників і поетів Миколаївщини – М. Божаткіна, М. Кравченка, Ю. Крючкова, 
М. Богомолова,  О. Ковальової, О. Гмирьова, М. Лисянського, Е. Январьова,            
О. Сизоненка та ін. Історичні нариси про Миколаївщину, фотоальбоми, колек-

ція фото і ксерокопій краєзнавчих видань, які зроблені краєзнавцем В. Ліфа-
новим. Видання з правових питань, народної освіти, охорони здоров’я, проф-

спілкового руху, статистики, нотаріату та ін. Журнали: “Російське судноплав-

ство” (1886–1916), “Червоний флот” (1923), “Український історичний жур-

нал” (1955–1987), “Історичний архів” (1955–1962), “Архівна справа” (1930–

1941), “Червоний архів” (1932–1941), “Архіви України” (1965–2006), 

“Радянські архіви” (1966–1991), “Вітчизняні архіви” (1992–2006). Газети: міс-
цеві “Южанин” (1885–1895), “Херсонськие губернские ведомости” (1868–

1917), “Южная Россия” (1902–1905), “Трудовая копейка” (1909), “Николаев-

ская почта” (1909–1912), “Николаевская жизнь”(1910), “Трудовая газе-
та” (1917), “Известия Николаевского Совета рабочих и военных депута-
тов” (1917), “Власть труда” (1918), “Известия Николаевского Совета рабочих, 

красноармейских и краснофлотских депутатов” (1919), “Красный Никола-
ев” (1921–1926, 1928–1930), “Червоний плугатар” (1925–1930), “Шлях індуст-
ріалізації” (1930–1937), “Більшовицький шлях”(1937–1941), “Южная прав-

да” (1938–1941, 1944–2006), “Південна правда” (1944–1965), “Бугская за-
ря” (1945–1959), “Рідне Прибужжя” (1991–2006), “Вечерний Николаев” (1991–

2006). Районні газети (1944–2006), багатотиражні газети підприємств, установ  

міста (1955–2004). Газети періоду 1941–1944 рр., які були видані окупаційною 

владою “Український голос” (1941), “Українська думка” (1941–1944).  

Є центральні і республіканські газети довоєнного періоду: “Правда”, 

“Известия” та ін.  Колекція листівок, плакатів і буклетів: листівки і відозви 

періоду Першої російської революції (1905–1907), періоду громадянської  вій-

ни (1918–1920), накази, постанови, оголошення окупаційних німецьких і ру-

мунських військ (1941–1944), періоду будування соціалістичного суспільства 
(1945–1991) і  періоду Незалежної України (1991–2004). Бібліотека має довід-

ковий апарат – систематичний  каталог, зведений каталог краєзнавчої, архівоз-
навчої літератури, каталоги газет і листівок. 
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Р-489 Утрачений  

Р-490 Новобузька районна контора Миколаївської окружної спілки  
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Р-515 Колектив безробітних карамельщиків м. Миколаїв, 2 од. зб., 1923 р.  .............. 280 
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колективу безробітних м. Миколаїв, 14 од. зб., 1929–1930 рр.  ........................ 280 

Р-536 Колектив шевців Миколаївського окружного комітету  
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2 од. зб., 1927–1929 рр.  ......................................................................................... 356 
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Р-579– 

Р-580 Утрачені  
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Р-583 Миколаївське військово-морське будівельне бюро,  

118 од. зб., 1922–1932 рр.  ..................................................................................... 399 
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41 од. зб., 1923–1930 рр.  ....................................................................................... 319 

Р-605 Вознесенська районна каса соціального страхування,  
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4 од. зб., 1923, 1925, 1926 рр.  ............................................................................... 288 
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Р-1533 Висунське єдине споживче товариство, 19 од. зб., 1918–1923 рр.  .................. 375 

Р-1534 Переданий  

Р-1535 Вавилівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських  
і червоноармійських депутатів, 40 од. зб., 1920–1923 рр.  .................................. 94 

Р-1536 Калузький сільський комітет взаємодопомоги,  

7 од. зб., 1924, 1925, 1927–1928 рр.  ..................................................................... 288 

Р-1537 Висунський волосний революційний комітет, 6 од. зб., 1919–1922 рр.  .............. 80 

Р-1538 Снігурівський волосний революційний комітет, 27 од. зб., 1920–1922 рр.  ........ 80 

Р-1539 Переданий  

Р-1540 Снігурівський волосний комітет незаможних селян,  

15 од. зб., 1921–1922 рр.  ......................................................................................... 83 

Р-1541 Великонагартавський сільський виконавчий комітет Ради робітничих,  
селянських і червоноармійських депутатів, 17 од. зб., 1919–1922 рр.  ............. 107 
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1 од. зб., 1922 р.  ....................................................................................................... 81 
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Р-1544 Вавилівське сільськогосподарське кредитне товариство,  

1 од. зб., 1917–1923 рр.  ......................................................................................... 367 

Р-1545 Оріандівська сільська Рада робітничих, селянських  
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495 од. зб., 1923–1926, 1944–1989 рр.  ................................................................. 109 
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194 од. зб., 1921–1930, 1944–1950 рр.  ................................................................. 116 
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Р-1552– 
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1676 од. зб., 1921–1931, 1944–1982 рр.  ............................................................... 105 
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154 од. зб., 1920–1928, 1944–1954 рр.  ................................................................. 116 
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2 од. зб., 1924–1925 рр.  ........................................................................................... 85 
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Херсонської Ради професійних спілок, 2 од. зб., 1921–1922 рр.  ........................ 200 

Р-1558 Переданий  

Р-1559 Пропущений  

Р-1560 Михайло-Жуківський сільський комітет незаможних селян,  

8 од. зб., 1923–1925 рр.  ........................................................................................... 86 

Р-1561 Новокостянтинівський сільський комітет незаможних селян,  

2 од. зб., 1924–1925, 1931 рр.  ................................................................................. 86 

Р-1562 Ганнівський волосний революційний комітет, 8 од. зб., 1920–1922 рр.  ............. 80 

Р-1563 Озеринівська сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських  
депутатів, 30 од. зб., 1923–1926 рр.  ................................................................... 109 

Р-1564 Трикратський волосний комітет незаможних селян, 23 од. зб.,  

1920–1922 рр.  ........................................................................................................... 82 
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Р-1566 Пропущений  
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господарства, 4 од. зб., 1925–1926 рр. ................................................................ 568 

Р-1569 Вознесенська контора “Губмука”, 9 од. зб., 1921–1922 рр.  ............................. 381 
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Р-1571 Миколаївський окружний відділ професійної спілки працівників  
народного зв’язку, 21 од. зб., 1923–1926 рр.  ....................................................... 212 
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5 од. зб., 1924–1925 рр.  ........................................................................................... 87 

Р-1576 Калузький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських  
і червоноармійських депутатів, 30 од. зб., 1920–1924 рр.  .................................. 95 
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116 од. зб., 1920–1922 рр.  ..................................................................................... 140 
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Р-1582 Пропущений  

Р-1583 Переданий  
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Р-1591 Претура Варварівського району, 549 од. зб., 1941–1944 рр.  ............................. 676 
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Р-1594 Претура Ландауського району, 225 од. зб., 1941–1944 рр.  ............................... 676 
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81 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1596 Увійшов до ОАФ № Р-1721  
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1 од. зб., 1942–1943 рр.  ......................................................................................... 677 

Р-1598 Увійшов до ОАФ № Р-1672  
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18 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 
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48 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 677 
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15 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1605 Примарія с. Тузли Александерфельдського району,  
11 од. зб., 1942–1943 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1606 Примарія с. Федорівка Александерфельдського району,  
15 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 
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Р-1607 Примарія с. Червона Україна Александерфельдського району,  
15 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1608 Переданий  

Р-1609 Примарія с. Велика Корениха Варварівського району,  
16 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1610 Примарія с. Варварівка Варварівського району,  
14 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1611 Примарія с. Веселий Кут Варварівського району,  
27 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 677 

Р-1612 Примарія с. Ковалівка Варварівського району, 24 од. зб., 1941–1943 рр.  ........ 678 

Р-1613 Переданий  

Р-1614 Примарія с. Куцуруб Очаківського району, 64 од. зб., 1942–1943 рр.  .............. 679 

Р-1615– 

Р-1616 Передані  
Р-1617 Примарія с. Новобогданівка Варварівського району,  

11 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 678 

Р-1618 Примарія с. Ольжине Варварівського району, 3 од. зб., 1942–1943 рр.  ........... 678 

Р-1619 Примарія с. Петрово-Солониха Варварівського району,  
27 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 678 

Р-1620 Примарія с. Сливине Варварівського району, 3 од. зб., 1943 р.  ......................... 678 

Р-1621 Переданий  

Р-1622 Примарія с. Шурине Варварівського району, 16 од. зб., 1942 р.  ....................... 678 

Р-1623 Примарія с. Кантакузівка Вознесенського району,  
1 од. зб., 1941–1942 рр.  ......................................................................................... 678 

Р-1624 Переданий  

Р-1625 Примарія с. Андріївка Ландауського району, 1 од. зб., 1942 р.  ......................... 679 

Р-1626 Переданий  

Р-1627 Примарія с. Аджиголь Очаківського району, 10 од. зб., 1942–1943 рр.  ........... 679 

Р-1628 Примарія с. Анчекрак Очаківського району, 27 од. зб., 1941–1944 рр.  ............ 679 

Р-1629 Примарія с. Бейкуш Очаківського району, 23 од. зб., 1941–1943 рр.  ............... 679 

Р-1630 Переданий  

Р-1631 Примарія с. Володимирівка Очаківського району, 6 од. зб., 1941–1943 рр.  ..... 679 

Р-1632 Переданий  

Р-1633 Примарія с. Данилівка Александерфельдського району,  
30 од. зб., 1941–1943 рр.  ....................................................................................... 677 
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3 од. зб., 1942–1943 рр.  ......................................................................................... 678 
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1 од. зб., 1942 р.  ..................................................................................................... 677 
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38 од. зб., 1941–1944 рр.  ....................................................................................... 680 
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Р-1653– 
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Р-3311 Риболовецька артіль (колгосп) ім. Войкова с. Рибаківка  

Тилігуло-Березанського району, 40 од. зб., 1944–1958 рр.  ................................. 491 
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Великоврадіївського району, 9 од. зб., 1946–1950 рр.  ........................................ 496 



875 

Розділ VІІ. Список фондів 

Р-3337 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Батьківщина”  
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ОАФ Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Висунської сільської Ради  

Березнегуватського району, 190 од. зб., 1929–1932, 1944–1986 рр.  ................. 491 
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Р-3380 Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних депутатів,  
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Р-3409 Радгосп ім. Тімірязєва с. Тімірязєвка Вознесенського району,  
134 од. зб., 1948–1993, 1995–1996 рр.  ................................................................. 517 
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275 од. зб., 1944–1950, 1969–1989 рр.  ................................................................. 114 
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Р-4806 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Новосафронівка  

Новоодеського району, 19 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 509 

Р-4807 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна (укрупнений)  
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Р-4817 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан”  
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Р-4838 Колгосп “Червона Україна” с. Водяно-Лорине Єланецького району,  
90 од. зб., 1944–1989 рр.  ....................................................................................... 501 
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Р-4858 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Лисогірської  
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Р-5006 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Улянівка  

Новоодеського району, 15 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 509 

Р-5007 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна (укрупнений)  

с. Улянівка Новоодеського району, 7 од. зб., 1951–1953 рр.  .............................. 509 

Р-5008 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Воронцівка  

Новоодеського району, 13 од. зб., 1945–1950 рр.  ............................................... 509 

Р-5009 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Орач”  

с. Гребеники Новоодеського району, 12 од. зб., 1944–1950 рр.  ......................... 509 

Р-5010 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Добрянка  

Новоодеського району, 10 од. зб., 1944–1949 рр.  ............................................... 509 

Р-5011 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської (укрупнений)  

с. Добрянка Новоодеського району, 19 од. зб., 1950–1956 рр.  .......................... 509 
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Р-5012 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нове життя”  

с. Ясна Поляна Новоодеського району, 14 од. зб., 1945–1950 рр.  ..................... 509 

Р-5013 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова  

с. Суворівка Новоодеського району, 13 од. зб., 1951–1958 рр.  .......................... 509 

Р-5014 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова  

с. Сухий Єланець Новоодеського району, 15 од. зб., 1951–1958 рр.  .................. 509 

Р-5015 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Менжинського  

с. Новошмідтівка Новоодеського району, 6 од. зб., 1944–1949 рр.  .................. 509 

Р-5016 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Менжинського (укрупнений)  

с. Новошмідтівка Новоодеського району, 54 од. зб., 1950–1965 рр.  ................ 510 

Р-5017 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Кашперівське  
Новоодеського району, 17 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 510 

Р-5018 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Новошмідтівка  

Новоодеського району, 16 од. зб., 1945–1950 рр.  ............................................... 510 

Р-5019 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Кіровка  

Новоодеського району, 22 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 510 

Р-5020 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прогрес” с. Новомиколаївка  

Новоодеського району, 17 од. зб., 1946–1953 рр.  ............................................... 510 

Р-5021 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прогрес” (укрупнений)  

с. Новомиколаївка Новоодеського району, 6 од. зб., 1954–1958 рр.  ................. 510 

Р-5022 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Новомиколаївка  

Новоодеського району, 23 од. зб., 1944–1953 рр.  ............................................... 510 

Р-5023 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Реконструкція” с. Малинівка  

Новоодеського району, 14 од. зб., 1944–1949 рр.  ............................................... 510 

Р-5024 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Малинівка  

Новоодеського району, 15 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 510 

Р-5025 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду с. Малинівка  

Новоодеського району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................... 510 

Р-5026 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Малинівка  

Новоодеського району, 21 од. зб., 1950–1958 рр.  ............................................... 510 

Р-5027 Виконавчий комітет Суходільської сільської Ради депутатів трудящих,  
11 од. зб., 1944–1952 рр.  ....................................................................................... 110 

Р-5028 Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР  

по Миколаївській області, 99 од. зб., 1964–1990 рр.  .......................................... 127 

Р-5029 Відділ народної освіти виконавчого комітету Вознесенської районної  
Ради народних депутатів, 70 од. зб., 1948–1989 рр.  ......................................... 595 

Р-5030 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Прожектор” с. Малосолоне  
Вознесенського району, 8 од. зб., 1950–1956 рр.  ................................................ 496 

Р-5031 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Василівка  

Вознесенського району, 12 од. зб., 1950–1958 рр.  .............................................. 496 

Р-5032 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Нова справа” с. Василівка  

Вознесенського району, 11 од. зб., 1946–1950 рр.  .............................................. 496 

Р-5033 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. VIII з’їзду Рад с. Ракове  
Вознесенського району, 5 од. зб., 1948–1950 рр.  ................................................ 496 

Р-5034 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Олександрівка  

Вознесенського району, 5 од. зб., 1950–1953 рр.  ................................................ 496 

Р-5035 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Україна”  

с. Нова Українка Вознесенського району, 4 од. зб., 1946–1949 рр.  ................... 496 

Р-5036 Радгосп “Вознесенський” с. Вознесенське Вознесенського району,  
90 од. зб., 1945–1959, 1968–1996 рр.  ................................................................... 517 
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Р-5037 Колективне сільськогосподарське підприємство “Білоусівське”  

с. Білоусівка Вознесенського району, 78 од. зб., 1947–1958, 1962–1995 рр.  .... 496 

Р-5038 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Ракове  
Вознесенського району, 17 од. зб., 1950–1956 рр.  .............................................. 496 

Р-5039 Радгосп “Зелений Гай” с. Зеленогаївське Вознесенського району,  
136 од. зб., 1944–1987 рр.  ..................................................................................... 517 

Р-5040 Колгосп ім. Карла Маркса с. Новогригорівка Вознесенського району,  
93 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 496 

Р-5041 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 61-го Комунара  

с. Ракове Вознесенського району, 12 од. зб., 1945–1950 рр.  .............................. 496 

Р-5042 Вознесенський відгодівельний радгосп с. Степове  
Вознесенського району, 107 од. зб., 1944–1997 рр.  ............................................ 517 

Р-5043 Вознесенський районний комітет профспілки працівників  
агропромислового комплексу, 111 од. зб., 1965–1990 рр.  .................................. 216 

Р-5044 Виконавчий комітет Ленінської сільської Ради депутатів трудящих,  
63 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 113 

Р-5045 Курячелозівська середня школа, 48 од. зб., 1945–1985 рр.  ................................ 608 

Р-5046 Великомечетнянська машинно-тракторна станція,  
34 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 521 

Р-5047 Курячелозівська машинно-тракторна станція, 23 од. зб., 1944–1958 рр.  ...... 521 

Р-5048 Кривоозерська районна дирекція кіномережі,  
66 од. зб., 1962, 1965–1972 рр.  ............................................................................. 639 

Р-5049 Виконавчий комітет Тридубівської Другої сільської Ради  

депутатів трудящих, 29 од. зб., 1944–1954 рр.  ................................................. 113 

Р-5050 Відділ будівництва і експлуатації шосейних шляхів  
виконавчого комітету Кривоозерської районної Ради депутатів трудящих,  
84 од. зб., 1944–1966 рр.  ....................................................................................... 458 

Р-5051 Колгосп ім. Мічуріна с. Курячі Лози Кривоозерського району,  
109 од. зб., 1950–1988 рр.  ..................................................................................... 506 

Р-5052 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях пролетаря”  

с. Велика Мечетня Кривоозерського району, 6 од. зб., 1944–1949 рр.  ............. 506 

Р-5053 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Ониськове  
Кривоозерського району, 11 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................ 506 

Р-5054 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Колгоспний шлях”  

с. Гедвилове Кривоозерського району, 13 од. зб., 1944–1950 рр.  ...................... 506 

Р-5055 Кривоозерське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному  
забезпеченню сільського господарства, 172 од. зб., 1961–1985 рр.  ................. 488 

Р-5056 Колгосп ім. Свердлова смт Криве Озеро Кривоозерського району,  
46 од. зб., 1950–1973 рр.  ....................................................................................... 506 

Р-5057 Колгосп ім. Чапаєва с. Мазурове Кривоозерського району,  
99 од. зб., 1950–1988 рр.  ....................................................................................... 506 

Р-5058 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського  

с. Криве Озеро Кривоозерського району, 17 од. зб., 1944–1950 рр.  .................. 506 

Р-5059  Колгосп ім. Жданова с. Криве Озеро Кривоозерського району,  
71 од. зб., 1951–1958, 1961–1987 рр.  ................................................................... 506 

Р-5060 Відділ будівництва в колгоспах виконавчого комітету Доманівської  
районної Ради депутатів трудящих, 38 од. зб., 1944–1956 рр.  ....................... 324 

Р-5061 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний шлях”  

с. Курячі Лози Кривоозерського району, 17 од. зб., 1944–1950 рр.  ................... 506 
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Р-5062 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний прапор”  

с. Курячі Лози Кривоозерського району, 7 од. зб., 1945–1949 рр.  ..................... 506 

Р-5063 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Курячі Лози  

Кривоозерського району, 14 од. зб., 1945–1950 рр.  ............................................ 506 

Р-5064 Кривоозерська машинно-тракторна станція, 29 од. зб., 1944–1958 рр.  ......... 521 

Р-5065 Виконавчий комітет Олександрівської сільської Ради  

народних депутатів, 269 од. зб., 1944–1979 рр.  ................................................. 111 

Р-5066 Виконавчий комітет Фрунзенської сільської Ради народних  
депутатів, 234 од. зб., 1944–1979 рр.  ................................................................. 111 

Р-5067 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Доманівської  
районної Ради народних депутатів, 170 од. зб., 1944–1977 рр.  ....................... 285 

Р-5068 Виконавчий комітет Царедарівської сільської Ради народних депутатів,  
312 од. зб., 1944–1989 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5069 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Мостівському району,  
35 од. зб., 1944–1955 рр.  ....................................................................................... 564 

Р-5070 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Доманівському району,  
70 од. зб., 1945–1956 рр.  ....................................................................................... 564 

Р-5071 Фінансовий відділ виконавчого комітету Мостівської районної Ради  

депутатів трудящих, 59 од. зб., 1944–1958 рр.  ................................................. 307 

Р-5072 Редакція Мостівської районної газети “Комуніст”,  

33 од. зб., 1946–1959 рр.  ....................................................................................... 267 

Р-5073 Відділ будівництва і експлуатації шосейних шляхів виконавчого комітету  
Доманівської районної Ради депутатів трудящих,  
154 од. зб., 1945–1974 рр.  ..................................................................................... 458 

Р-5074 Планова комісія виконавчого комітету Доманівської районної Ради  

народних депутатів, 183 од. зб., 1950–1991 рр.  ................................................. 296 

Р-5075 Доманівський районний комітет народного контролю,  

411 од. зб., 1963–1990 рр.  ..................................................................................... 134 

Р-5076 Відділ кінофікації виконавчого комітету Мостівської районної  
Ради депутатів трудящих, 31 од. зб., 1947–1953 рр.  ........................................ 538 

Р-5077 Відділ тваринництва виконавчого комітету Мостівської районної Ради  

депутатів трудящих, 4 од. зб., 1946–1947 рр.  ................................................... 531 

Р-5078 Доманівська районна дирекція кіномережі, 66 од. зб., 1963–1973 рр.  ............. 639 

Р-5079 Виконавчий комітет Новоуманської сільської Ради депутатів трудящих,  
16 од. зб., 1953, 1955–1958 рр.  ............................................................................. 114 

Р-5080 Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради народних депутатів,  
308 од. зб., 1944–1979 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5081 Доманівський районний відділ статистики, 859 од. зб., 1944–1989 рр.  .......... 301 

Р-5082 Мостівська районна інспектура державної статистики,  

72 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 301 

Р-5083 Управління сільського господарства і заготівлі виконавчого комітету  
Мостівської районної Ради депутатів трудящих, 57 од. зб., 1944–1953 рр.  ..... 467 

Р-5084 Виконавчий комітет Щасливської сільської Ради народних депутатів,  
487 од. зб., 1944–1989 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5085 Виконавчий комітет Маринівської сільської Ради народних депутатів,  
350 од. зб., 1944–1979 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5086 Виконавчий комітет Сухобалківської сільської Ради народних депутатів,  
310 од. зб., 1944–1979 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5087 Виконавчий комітет Веселівської сільської Ради депутатів трудящих,  
42 од. зб., 1944–1954 рр.  ....................................................................................... 114 
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Р-5088 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса (укрупнений)  

с. Миколаївка Доманівського району, 10 од. зб., 1959–1961 рр.  ....................... 500 

Р-5089 Радгосп ім. Енгельса с. Зелений Яр Доманівського району,  
78 од. зб., 1944–1962 рр.  ....................................................................................... 517 

Р-5090 Відділ кінофікації виконавчого комітету Доманівської районної Ради  

депутатів трудящих, 14 од. зб., 1944–1952 рр.  ................................................. 638 

Р-5091  Відгодівельний радгосп “Доманівський” с. Ізбашівка Доманівського району,  
34 од. зб., 1944–1954, 1978–1988 рр.  ................................................................... 517 

Р-5092 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса  

с. Староголовневе Доманівського району, 19 од. зб., 1944–1950 рр.  ............... 500 

Р-5093 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Кузнецове  
Доманівського району, 9 од. зб., 1944–1950 рр.  .................................................. 500 

Р-5094 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Луначарського  

с. Іванівка Доманівського району, 12 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................. 500 

Р-5095 Колгосп ім. Карла Маркса с. Кузнецове Доманівського району,  
89 од. зб., 1950–1958, 1961–1984 рр.  ................................................................... 500 

Р-5096 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Богданівське  
Доманівського району, 8 од. зб., 1945–1950 рр.  .................................................. 500 

Р-5097 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Комінтерн” с. Богданівське  
Доманівського району, 21 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5098 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVIII партз’їзду  
с. Коштове Доманівського району, 22 од. зб., 1944–1950 рр.  ........................... 500 

Р-5099 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського  

с. Богданівське Доманівського району, 15 од. зб., 1950–1954 рр.  ..................... 500 

Р-5100 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Світова революція”  

с. Новоселівка Доманівського району, 19 од. зб., 1944–1950 рр.  ...................... 500 

Р-5101 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “13 років Червоної Армії”  

с. Зелений Яр Доманівського району, 23 од. зб., 1944–1950 рр.  ........................ 500 

Р-5102 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Новоселівка  

Доманівського району, 13 од. зб., 1950–1954 рр.  ................................................ 500 

Р-5103 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Авангард” с. Коштове  
Доманівського району, 66 од. зб., 1954–1958, 1961–1970 рр.  ............................ 500 

Р-5104 Колгосп “Прогрес” с. Вікторівка Доманівського району,  
105 од. зб., 1958–1985 рр.  ..................................................................................... 500 

Р-5105 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Леніна” с. Богданівка  

Доманівського району, 19 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5106 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Богданівка  

Доманівського району, 28 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5107 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Калинівка  

Доманівського району, 17 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5108 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Леніна” с. Богданівка  

Доманівського району, 21 од. зб., 1950–1954 рр.  ................................................ 500 

Р-5109 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду КПУ  

с. Виноградний сад Доманівського району, 42 од. зб., 1944–1954 рр.  .............. 500 

Р-5110 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Леніна” (укрупнений)  

с. Богданівка Доманівського району, 20 од. зб., 1954–1958 рр.  ........................ 500 

Р-5111 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях Червоних партизанів”  

с. Веселий Роздол Доманівського району, 10 од. зб., 1944–1949 рр.  ................. 500 

Р-5112 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Трудове поле” с. Олександродар  

Доманівського району, 14 од. зб., 1944–1949 рр.  ................................................ 500 
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Р-5113 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Олександродар  

Доманівського району, 12 од. зб., 1950–1954 рр.  ................................................ 500 

Р-5114 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда” с. Графти  

Доманівського району, 18 од. зб., 1944–1949 рр.  ................................................ 500 

Р-5115 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Друга п’ятирічка” с. Червоне  
Доманівського району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5116 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Правда” (укрупнений)  

с. Червоне Доманівського району, 13 од. зб., 1950–1954 рр.  ............................. 500 

Р-5117 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. газети “Правда”  

с. Олександродар Доманівського району, 15 од. зб., 1954–1958 рр.  ................. 500 

Р-5118 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича с. Петрівка  

Доманівського району, 16 од. зб., 1944–1949 рр.  ................................................ 500 

Р-5119 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича (укрупнений)  

с. Петрівка Доманівського району, 13 од. зб., 1950–1953 рр.  ........................... 500 

Р-5120 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Мар’ївка  

Доманівського району, 34 од. зб., 1944–1954 рр.  ................................................ 500 

Р-5121 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Заповіт Леніна” с. Мар’ївка  

Доманівського району, 12 од. зб., 1954–1958 рр.  ................................................ 500 

Р-5122 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Хвиля революції” с. Макарівка  

Доманівського району, 15 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5123 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Осіпенка с. Великівка  

Доманівського району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5124 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Осіпенка (укрупнений)  

с. Макарівка Доманівського району, 22 од. зб., 1950–1953 рр.  ......................... 500 

Р-5125 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Третя п’ятирічка”  

с. Зелений Гай Доманівського району, 14 од. зб., 1945–1950 рр.  ....................... 500 

Р-5126 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Орач”  

с. Зелений Гай Доманівського району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ....................... 500 

Р-5127 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Вікторівка  

Доманівського району, 17 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................ 500 

Р-5128 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Зелений Гай  

Доманівського району, 22 од. зб., 1950–1954 рр.  ................................................ 500 

Р-5129 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова (укрупнений)  

с. Зелений Гай Доманівського району, 28 од. зб., 1954–1958 рр.  ....................... 500 

Р-5130 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса (укрупнений)  

с. Маложенівка Єланецького району, 10 од. зб., 1950–1958 рр.  ....................... 502 

Р-5131 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан”  

с. Новосіль-Покровка Єланецького району, 7 од. зб., 1944–1950 рр.  ................ 502 

Р-5132 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Жовтень”  

с. Крутоярка Єланецького району, 5 од. зб., 1944–1950 рр.  .............................. 502 

Р-5133 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Борці за соціалізм”  

с. Новоолександрівка Єланецького району, 5 од. зб., 1944–1950 рр.  ................ 502 

Р-5134 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича (укрупнений)  

с. Малосербулівка Єланецького району, 6 од. зб., 1950–1952 рр.  ...................... 502 

Р-5135 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Перемога” с. Калинівка  

Єланецького району, 11 од. зб., 1944–1949 рр.  ................................................... 502 

Р-5136 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Наука Маркса” с. Водяне  
Єланецького району, 5 од. зб., 1944–1950 рр.  ..................................................... 502 

Р-5137 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Великосербулівка  

Єланецького району, 13 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 
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Р-5138 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург  
с. Приют Єланецького району, 9 од. зб., 1944–1950 рр.  .................................... 502 

Р-5139 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду  
с. Гражданка Єланецького району, 4 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................. 502 

Р-5140 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського  

с. Шевченкове Єланецького району, 9 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................ 502 

Р-5141 Відділ автомобільного транспорту і шосейних шляхів виконавчого комітету  
Єланецької районної Ради депутатів трудящих, 40 од. зб., 1944–1966 рр.  ..... 458 

Р-5142 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Другої п’ятирічки  

с. Великосербулівка Єланецького району, 14 од. зб., 1944–1950 рр.  ................. 502 

Р-5143 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Великосербулівка  

Єланецького району, 12 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5144 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Великосербулівка  

Єланецького району, 2 од. зб., 1950–1952 рр.  ..................................................... 502 

Р-5145 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  

с. Володимиро-Матвіївка Єланецького району, 4 од. зб., 1944–1949 рр.  ......... 502 

Р-5146 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова (укрупнений)  

с. Возсіятське Єланецького району, 8 од. зб., 1951–1955 рр.  ............................ 502 

Р-5147 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Воля” с. Ясногородка  

Єланецького району, 9 од. зб., 1944–1950 рр.  ..................................................... 502 

Р-5148 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Рекорд” с. Новомиколаївка  

Єланецького району, 8 од. зб., 1944–1950 рр.  ..................................................... 502 

Р-5149 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до соціалізму”  

с. Малодворянка Єланецького району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ...................... 502 

Р-5150 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Братолюбівка  

Єланецького району, 13 од. зб., 1944–1952 рр.  ................................................... 502 

Р-5151 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Петрине  
Єланецького району, 7 од. зб., 1944–1950 рр.  ..................................................... 502 

Р-5152 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XII партз’їзду с. Богодарівка  

Єланецького району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5153 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса с. Маложенівка  

Єланецького району, 8 од. зб., 1944–1950 рр.  ..................................................... 502 

Р-5154 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва (укрупнений)  

с. Новоолександрівка Єланецького району, 13 од. зб., 1950–1957 рр.  .............. 502 

Р-5155 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний шлях” с. Веселий Поділ  
Єланецького району, 11 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5156 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова (укрупнений)  

с. Кам’янка Єланецького району, 17 од. зб., 1950–1958 рр.  .............................. 502 

Р-5157 Колгосп “Шлях Леніна” с. Нововасилівка Єланецького району,  
84 од. зб., 1950–1990 рр.  ....................................................................................... 502 

Р-5158 Колгосп “Прапор комунізму” с. Малоукраїнка Єланецького району,  
106 од. зб., 1950–1985 рр.  ..................................................................................... 502 

Р-5159 Колгосп “Прогрес” с. Малодворянка Єланецького району, 89 од. зб.,  

1950–1958, 1961–1988 рр.  ..................................................................................... 502 

Р-5160 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Єланець  
Єланецького району, 30 од. зб., 1944–1957 рр.  ................................................... 502 

Р-5161 Колгосп “40 років Жовтня” смт Єланець Єланецького району,  
118 од. зб., 1957–1990 рр.  ..................................................................................... 502 

Р-5162 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Новоолександрівка  

Єланецького району, 8 од. зб., 1951–1960 рр.  ..................................................... 502 
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Р-5163 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова  

с. Возсіятське Єланецького району, 13 од. зб., 1951–1957 рр.  .......................... 502 

Р-5164 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Єланець  
Єланецького району, 16 од. зб., 1951–1957 рр.  ................................................... 502 

Р-5165 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова (укрупнений)  

с. Кам’янка Єланецького району, 4 од. зб., 1958–1960 рр.  ................................ 502 

Р-5166 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Кам’янка  

Єланецького району, 12 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5167 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 61 комунара с. Маловозсіятське  
Єланецького району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5168 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XVII партз’їзду  
с. Маловозсіятське Єланецького району, 8 од. зб., 1944–1950 рр.  .................... 502 

Р-5169 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича с. Мала Сербулівка  

Єланецького району, 11 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 502 

Р-5170 Колгосп ім. Леніна с. Великосербулівка Єланецького району,  
87 од. зб., 1950–1990 рр.  ....................................................................................... 502 

Р-5171 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Луначарського  

с. Мала Сербулівка Єланецького району, 8 од. зб., 1944–1950 рр.  .................... 503 

Р-5172 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до комуни”  

с. Велика Велідарівка Єланецького району, 22 од. зб., 1950–1957 рр.  .............. 503 

Р-5173 Редакція Єланецької районної газети “Будівник комунізму”,  

55 од. зб., 1946–1959, 1965–1974 рр.  ................................................................... 267 

Р-5174 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург  
с. Новосілка Єланецького району, 4 од. зб., 1944–1949 рр.  ................................ 503 

Р-5175 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Уральське  
Єланецького району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 503 

Р-5176 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Схід” с. Малоукраїнка  

Єланецького району, 13 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 503 

Р-5177 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Водяне  
Єланецького району, 12 од. зб., 1944–1952 рр.  ................................................... 503 

Р-5178 Колгосп “Нове життя” с. Ольгопіль Єланецького району,  
86 од. зб., 1950–1986 рр.  ....................................................................................... 507 

Р-5179 Виконавчий комітет Ольгопільської сільської Ради народних депутатів,  
280 од. зб., 1944–1989 рр.  ..................................................................................... 111 

Р-5180 Колгосп “Жовтень” с. Ясногородка Єланецького району,  
97 од. зб., 1950–1991 рр.  ....................................................................................... 503 

Р-5181 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Великосербулівка  

Єланецького району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................... 503 

Р-5182 Первомайська міжколгоспна рада з електрифікації  
і електроексплуатації, 21 од. зб., 1950–1955 рр.  ............................................... 446 

Р-5183 Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету Лисогірської  
районної Ради депутатів трудящих, 8 од. зб., 1958–1959 рр.  .......................... 467 

Р-5184 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Мигія  
Первомайського району, 17 од. зб., 1944–1945, 1950–1952, 1954 рр.  ............... 514 

Р-5185 Редакція Лисогірської районної газети “Прапор комунізму”,  

26 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 266 

Р-5186 Первомайський радгосп шовківництва ім. Комінтерна,  

54 од. зб., 1944–1960 рр.  ....................................................................................... 519 

Р-5187 Первомайський районний комітет професійної спілки працівників  
державних установ, 58 од. зб., 1965–1988 рр.  ................................................... 221 
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Р-5188 Лисогірський районний народний суд, 3 од. зб., 1944–1946 рр.  ........................ 141 

Р-5189 Первомайський відділ статистики, 892 од. зб., 1945–1990 рр.  ....................... 301 

Р-5190 Первомайська районна міжколгоспна шляхобудівельна організація 
(міжколгоспшляхбуд ), 63 од. зб., 1962–1970 рр.  ............................................... 349 

Р-5191 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Первомайської  
районної Ради народних депутатів, 150 од. зб., 1963–1981 рр.  ....................... 286 

Р-5192 Кримківська ордена “Знак Пошани” середня загальноосвітня школа  

ім. Партизанської Іскри, 102 од. зб., 1945–1988 рр.  .......................................... 608 

Р-5193 Уповноважений Міністерства заготівель СРСР  

по Первомайському району, 29 од. зб., 1944–1956 рр.  ....................................... 564 

Р-5194 Первомайська районна міжколгоспна будівельна організація 
(райміжколгоспбуд ), 128 од. зб., 1956–1970 рр.  ................................................ 350 

Р-5195 Виконавчий комітет Новобузької Другої сільської  
Ради депутатів трудящих, 40 од. зб., 1944–1954 рр.  ....................................... 114 

Р-5196 Виконавчий комітет Новобузької Третьої сільської  
Ради депутатів трудящих, 26 од. зб., 1944–1954 рр.  ....................................... 114 

Р-5197 Курашкевич Кирило Володимирович, письменник, член спілки  

письменників УРСР, 82 од. зб., 1963–1978, 1980 рр.  .......................................... 731 

Р-5198 Миколаївський будівельно-монтажний трест “Миколаївжитлобуд”,  

718 од. зб., 1965–1985 рр.  ..................................................................................... 330 

Р-5199 Виробниче об’єднання “Ніконд” м. Миколаїв, 911 од. зб., 1959–1993 рр.  ....... 417 

Р-5200 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського  

с. Покровка Веселинівського району, 6 од. зб., 1946–1949 рр.  .......................... 495 

Р-5201 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  

с. Стара Покровка Веселинівського району, 12 од. зб., 1944–1950 рр.  ............ 495 

Р-5202 Увійшов до ОАФ № Р-5216  

Р-5203 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного  

с. Покровка Веселинівського району, 8 од. зб., 1944–1949 рр.  .......................... 495 

Р-5204 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Україна” с. Покровка  

Веселинівського району, 118 од. зб., 1950–1959, 1962–1969 рр.  ....................... 495 

Р-5205 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Широколанівка  

Веселинівського району, 85 од. зб., 1958–1969 рр.  ............................................. 495 

Р-5206 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червона Україна” с. Покровка  

Веселинівського району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................. 495 

Р-5207  Управління сільського господарства виконавчого комітету Веселинівської  
районної Ради народних депутатів, 575 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр. ...... 466 

Р-5208 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Воля” с. Покровка  

Веселинівського району, 9 од. зб., 1944–1949 рр.  ............................................... 495 

Р-5209 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Новопавлівка  

Веселинівського району, 16 од. зб., 1945–1950 рр.  ............................................. 495 

Р-5210 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Варюшине  
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Р-5211 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний партизан”  

с. Волощуки Веселинівського району, 16 од. зб., 1944–1950 рр.  ........................ 495 
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Р-5219 Увійшли до ОАФ № Р-5216  
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Веселинівського району, 45 од. зб., 1946–1969 рр.  ............................................. 495 

Р-5234 Увійшов до ОАФ № Р-5216  
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ОАФ Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Василівської сільської Ради  

Березанського району, 69 од. зб., 1944, 1946, 1948–1982 рр.  ............................ 491 
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Р-5255 Очаківська середня школа № 2 ім. П. П. Шмідта, 256 од. зб., 1944–1983 рр.  .. 609 
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Р-5260 Миколаївське спеціалізоване будівельно-монтажне управління зв’язку,  
289 од. зб., 1952–1980 рр.  ..................................................................................... 339 
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Р-5267 Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Братської районної  
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с. Артемівка Братського району, 4 од. зб., 1948–1950 рр.  ............................... 493 
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Р-5270 Колгосп “Іскра” с. Ганнівка Братського району, 26 од. зб., 1959–1971 рр.  .... 493 

Р-5271 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького  
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56 од. зб., 1958–1970 рр.  ....................................................................................... 350 
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районної Ради депутатів трудящих, 13 од. зб., 1950–1959 рр.  ........................ 324 

Р-5281 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Володимирівської  
районної Ради депутатів трудящих, 7 од. зб., 1945–1946 рр.  .......................... 324 

Р-5282 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Шлях до комунізму”  

с. Володимирівка Володимирівського району, 17 од. зб., 1951–1957 рр.  .......... 505 

Р-5283 Відділ автомобільного транспорту і шосейних  
шляхів виконавчого комітету Володимирівської районної Ради  

депутатів трудящих, 30 од. зб., 1944–1958 рр.  ................................................. 457 

Р-5284 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Радянська Україна”  

с. Олександрівка Володимирівського району, 4 од. зб., 1952–1957 рр.  ............. 505 

Р-5285 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Червоний Жовтень”  

с. Новоблакитне Володимирівського району, 16 од. зб., 1944–1952 рр.  ........... 505 

Р-5286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Зоря  
Володимирівського району, 12 од. зб., 1944–1952 рр.  ........................................ 505 

Р-5287 Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Ленінська іскра”  

с. Олександрівка Володимирівського району, 12 од. зб., 1952–1958 рр.  ........... 505 

Р-5288 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Фонтанка  

Володимирівського району, 6 од. зб., 1945–1950 рр.  .......................................... 505 
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Р-5299 Виконавчий комітет Бурилівської сільської Ради народних депутатів,  
326 од. зб., 1944–1989 рр.  ..................................................................................... 112 
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39 од. зб., 1944–1954 рр.  ....................................................................................... 113 
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районної Ради депутатів трудящих, 7 од. зб., 1948–1951 рр.  ......................... 637 
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районної Ради народних депутатів, 230 од. зб., 1944–1953, 1970–1985 рр.  ... 467 
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Кривоозерського району, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ............................................ 506 
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Кривоозерського району, 10 од. зб., 1944–1949 рр.  ............................................ 506 
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П-84 Баштанський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 596 од. зб., 1944–1991 рр.  ............................................ 193 

П-85 Миколаївський повітовий комітет Комуністичної  
партії (більшовиків) України, 108 од. зб., 1922–1923 рр.  .................................. 166 

П-86 Заводський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 739 од. зб., 1943–1991 рр.  ............................................ 194 

П-87 Центральний районний комітет Ленінської Комуністичної  
спілки Молоді України, 1331 од. зб., 1926–1927, 1930–1931,  

1938–1939, 1944–1948, 1951–1991 рр.  ................................................................. 194 

П-88 Ленінський районний комітет Комуністичної партії України,  

13496 од. зб., 1941, 1944–1948, 1951–1991 рр.  .................................................... 182 

П-89 Первинна партійна організація Ленінського районного комітету  
Комуністичної партії України, 43 од. зб., 1944–1948, 1951–1981 рр.  ............. 189 

П-90 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
середньої школи № 35, 37 од. зб., 1946, 1948–1980 рр.  ...................................... 189 

П-91 Вибулий в утиль  
П-92 Заводський районний комітет Комуністичної партії України,  

15868 од. зб., 1941, 1944–1948, 1951–1991 рр.  .................................................... 182 
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П-93 Первинна партійна організація Заводського районного комітету  
Комуністичної партії України, 38 од. зб., 1945–1947, 1951–1981 рр.  ............. 189 

П-94 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Заводської районної Ради народних депутатів,  
41 од. зб., 1944–1948, 1951–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-95 Партійні курси при Миколаївському обласному комітеті  
Комуністичної партії (більшовиків) України, 33 од. зб., 1944–1948 рр.  ......... 177 

П-96 Центральний районний комітет Комуністичної партії України,  

15848 од. зб., 1944–1948, 1951–1991 рр.  ............................................................. 182 

П-97 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Ленінської районної Ради народних депутатів,  
49 од. зб., 1946–1948, 1952–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-98 Ленінський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 1192 од. зб., 1944–1948, 1951–1991 рр.  ...................... 194 

П-99 Первинна партійна організація Центрального районного комітету  
Комуністичної партії України, 35 од. зб., 1946–1948, 1952–1981 рр.  ............. 189 

П-100 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного суду, 40 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................ 189 

П-101 Вибулий в утиль  
П-102 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України госпіталю № 4565 м. Миколаїв, 5 од. зб., 1944–1948 рр.  .................... 189 

П-103 Первинна організація Комуністичної партії України Парутинської  
ремонтно-технічної станції, 19 од. зб., 1944–1962 рр.  ..................................... 189 

П-104 Вибулий в утиль  
П-105 Корабельний районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 263 од. зб., 1974–1989 рр.  ........................................................ 194 

П-106– 

П-109 Вибули в утиль  
П-110 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Батьківщина” с. Солончаки Очаківського району,  
46 од. зб., 1944–1988 рр.  ....................................................................................... 189 

П-111 Вибулий в утиль  
П-112 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу-заводу 

“Лиманський” с. Куцуруб Очаківського району, 54 од. зб., 1946–1989 рр. ...... 189 

П-113 Вибулий в утиль  
П-114 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу “Ларич” с. Покровка Очаківського району,  
25 од. зб., 1945–1969 рр.  ....................................................................................... 182 

П-115 Корабельний районний комітет Комуністичної партії України,  

2140 од. зб., 1974–1990 рр.  ................................................................................... 182 

П-116 Приєднаний до ф. № П-26  

П-117 Вибулий в утиль  
П-118 Миколаївський районний комітет Комуністичної партії України,  

4354 од. зб., 1924–1929, 1935–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.  ........................ 184 

П-119 Вибулий в утиль  
П-120 Первинна партійна організація Карл-Лібкнехтівського  

районного комітету Комуністичної партії (більшовиків) України,  

4 од. зб., 1937–1939 рр.  ......................................................................................... 189 

П-121 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Ольвія”  

с. Парутине Очаківського району, 50 од. зб., 1946–1989 рр.  ............................ 189 
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П-122– 

П-123 Вибули в утиль  
П-124 Казанківський районний комітет Комуністичної партії України,  

4049 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр.  ............................................................... 184 

П-125 Вибулий в утиль  
П-126 Очаківський районний комітет Ленінської Комуністичної  

Спілки Молоді України, 1046 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. ....................... 193 

П-127 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного виробничо-технічного управління зв’язку,  
57 од. зб., 1944–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-128 Вибулий в утиль  
П-129 Новоодеський районний комітет Комуністичної партії України,  

4874 од. зб., 1924–1933, 1935–1937, 1944–1962, 1965–1991 рр.  ........................ 185 

П-130 Вознесенський районний комітет Комуністичної партії України,  

5884 од. зб., 1927–1929, 1933–1941, 1944–1962, 1965–1975 рр.  ........................ 184 

П-131 Жовтневий районний комітет Комуністичної партії України,  

5339 од. зб., 1924–1930, 1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.  .................................. 184 

П-132 Миколаївський міський комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 589 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. ......................... 193 

П-133 Вибулий в утиль  
П-134 Привільнянський районний комітет Комуністичної партії України,  

672 од. зб., 1935–1937, 1944–1959 рр.  ................................................................. 185 

П-135 Березанський районний комітет Комуністичної партії України,  

3223 од. зб., 1933, 1935–1937, 1944–1962, 1967–1991 рр.  .................................. 184 

П-136 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської обласної 
контори Державного банку СРСР, 69 од. зб., 1944–1987 рр.  ........................... 189 

П-137 Привільнянський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 500 од. зб., 1944–1959 рр.  ............................................ 193 

П-138 Володимирівський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 314 од. зб., 1927, 1929, 1944–1958 рр. ......................... 193 

П-139 Вознесенський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України, 1221 од. зб., 1939–1941, 1944–1962, 1965–1974 рр.  ............................ 193 

П-140 Вибулий в утиль  
П-141 Первинна організація Комуністичної партії України Очаківського  

морського торговельного порту, 16 од. зб., 1947–1962 рр.  .............................. 189 

П-142– 

П-148 Вибули в утиль  
П-149 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу “Чорноморець” м. Очаків Очаківського району,  
52 од. зб., 1946–1989 рр.  ....................................................................................... 189 

П-150– 

П-154 Вибули в утиль  
П-155 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Димитрова с. Дмитрівка Казанківського району,  
44 од. зб., 1946, 1949–1981 рр.  ............................................................................. 189 

П-156 Вибулий в утиль  
П-157 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Дзержинського с. Каширівка Казанківського району,  
37 од. зб., 1946–1961, 1963–1981 рр.  ................................................................... 189 
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П-158 Вибулий в утиль  
П-159 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Комунар” с. Весела Балка Казанківського району,  
33 од. зб., 1946, 1949–1951, 1953–1958, 1961–1981 рр.  ..................................... 189 

П-160 Первинна організація Комуністичної партії України  

Казанківського районного об’єднання сільськогосподарської техніки,  

51 од. зб., 1945–1961, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-161– 

П-164  Вибули в утиль  
П-165 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Більшовик” с. Новомихайлівка Новобузького району,  
55 од. зб., 1946, 1953–1965, 1967–1987 рр.  ......................................................... 189 

П-166 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Карла Маркса с. Новофедорівка Казанківського району,  
37 од. зб., 1945–1951, 1966–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-167– 

П-171 Вибули в утиль  
П-172 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Казанківської районної Ради народних депутатів,  
42 од. зб., 1944–1962, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-173 Первинна організація Комуністичної партії України  

Казанківського районного споживчого товариства,  

36 од. зб., 1946–1962, 1965–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-174 Вибулий в утиль  
П-175 Вознесенський міський комітет Комуністичної партії України,  

3155 од. зб., 1975–1991 рр.  ................................................................................... 181 

П-176 Вознесенський міський комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 397 од. зб., 1975–1992 рр.  ........................................................ 193 

П-177– 

П-183 Приєднані до ф. № П-35  

П-184 Вибулий в утиль  
П-185– 

П-192 Приєднані до ф. № П-35 

П-193 Вибулий в утиль 
П-194 Приєднаний до ф. № П-35  

П-195– 

П-197 Вибули в утиль  
П-198– 

П-203 Приєднані до ф. № П-35  

П-204 Вибулий в утиль  
П-205 Приєднаний до ф. № П-35  

П-206– 

П-207 Вибули в утиль  
П-208 Приєднаний до ф. № П-35 

П-209 Вибулий в утиль  
П-210– 

П-214 Приєднані до ф. № П-35  

П-215 Вибулий в утиль  
П-216– 

П-217 Приєднані до ф. № П-35  
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П-218 Вибулий в утиль  
П-219– 

П-223 Приєднані до ф. № П-35  

П-224 Вибулий в утиль  
П-225– 

П-228 Приєднані до ф. № П-35  

П-229– 

П-231 Вибули в утиль  
П-232 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу “Третій вирішальний” с. Мала Корениха  

Заводського району м. Миколаїв, 27 од. зб., 1947, 1950, 1954–1981 рр.  ........... 189 

П-233 Первинна організація Комуністичної партії України Варварівської  
машинно-тракторної станції, 14 од. зб., 1944–1957 рр.  .................................. 189 

П-234 Первинна партійна організація Миколаївського районного комітету  
Комуністичної партії України, 40 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................. 189 

П-235 Вибулий в утиль  
П-236 Первинна організація Комуністичної партії України  

птахофабрики ім. 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції  
м. Миколаїв, 78 од. зб., 1945–1960, 1962–1987 рр.  ............................................. 189 

П-237 Первинна організація Комуністичної партії України Петрівського заводу  
будівельних матеріалів, 30 од. зб., 1930–1934, 1947–1962, 1966–1972 рр.  ...... 189 

П-238 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Кірова  

с. Крива Балка Миколаївського району, 54 од. зб., 1946–1987 рр.  .................... 189 

П-239 Первинна організація Комуністичної партії України Кир’яківської середньої 
школи-інтернату, 27 од. зб., 1946–1959, 1961–1976 рр.  ................................... 189 

П-240 Вибулий в утиль  
П-241 Первинна організація Комуністичної партії України відділу  

внутрішніх справ виконкому Миколаївської районної Ради народних  
депутатів, 32 од. зб., 1944–1950, 1954–1981 рр.  ............................................... 189 

П-242 Первинна організація Комуністичної партії України  

Варварівського районного відділу Міністерства державної безпеки УРСР,  

13 од. зб., 1944–1953 рр.  ....................................................................................... 189 

П-243– 

П-246 Вибули в утиль  
П-247 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Зеленоярський” с. Зелений Яр Миколаївського району,  
66 од. зб., 1944–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-248 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Миколаївської районної Ради народних депутатів,  
37 од. зб., 1944–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-249 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Радсад” с. Радсад Миколаївського району,  
50 од. зб., 1931–1933, 1946–1960, 1963–1987 рр.  ................................................ 189 

П-250 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
районної спілки споживчих товариств, 46 од. зб., 1945–1981 рр.  ................... 189 

П-251 Вибулий в утиль  
П-252 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Тельмана  

с. Кринички Варварівського району, 15 од. зб., 1946–1957 рр.  .......................... 189 

П-253– 

П-257 Вибули в утиль  



988 

Державний архів Миколаївської області 

П-258 Миколаївський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 966 од. зб., 1944–1958, 1960–1962, 1965–1991 рр.  ................. 193 

П-259– 

П-260 Вибули в утиль  
П-261 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділку внутрішніх справ виконкому Казанківської районної Ради  

народних депутатів, 35 од. зб., 1947–1949, 1952–1961, 1966–1987 рр.  ........... 189 

П-262 Первинна організація Комуністичної партії України Казанківської  
середньої школи № 1, 32 од. зб., 1949, 1951, 1953–1981 рр.  .............................. 189 

П-263– 
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П-268 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Перемога” с. Новолазарівка Казанківського району,  
41 од. зб., 1947–1960, 1964–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-269 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Заповіт Ілліча” смт Казанка Казанківського району,  
48 од. зб., 1947–1950, 1953–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-270 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Петровського смт Казанка Казанківського району,  
41 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-271 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Чапаєва с. Дмитро-Білівка Казанківського району,  
37 од. зб., 1947–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-272 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Кірова с. Михайлівка Казанківського району,  
43 од. зб., 1947–1948, 1951–1961, 1964–1987 рр.  ............................................... 189 

П-273– 

П-275 Вибули в утиль  
П-276 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Дружба” с. Велика Олександрівка Казанківського району,  
49 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-277 Первинна партійна організація підсобного господарства  

Миколаївського обласного комітету Комуністичної  
партії (більшовиків) України, 5 од. зб., 1946–1950 рр.  ...................................... 189 

П-278 Казанківський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 972 од. зб., 1944–1962, 1965–1969, 1971–1992 рр.  ................. 193 

П-279 Первинна партійна організація Миколаївського обласного комітету  
Комуністичної партії України, 151 од. зб., 1944–1975, 1980–1987 рр.  ........... 189 

П-280 Вибулий в утиль  
П-281 Лисогірський районний комітет Ленінської Комуністичної  

Спілки Молоді України, 459 од. зб., 1944–1959 рр.  ............................................ 193 

П-282– 

П-284 Вибули в утиль  
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43 од. зб., 1947–1949, 1952–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-765– 

П-768 Вибули в утиль  
П-769 Первинна організація Комуністичної партії України відділу  

внутрішніх справ виконкому Новоодеської районної Ради народних  
депутатів, 35 од. зб., 1946–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-770 Первинна організація Комуністичної партії України  

Новоодеського районного відділу Міністерства державної безпеки УРСР,  

10 од. зб., 1945–1953 рр.  ....................................................................................... 189 

П-771 Вибулий в утиль  
П-772 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  

Новоодеської районної Ради народних депутатів, 45 од. зб., 1944–1987 рр.  .... 189 

П-773 Первинна організація Комуністичної партії України Новоодеської  
районної спілки споживчих товариств, 46 од. зб., 1947–1987 рр.  ................... 189 

П-774 Первинна партійна організація Новоодеського районного комітету  
Комуністичної партії України, 35 од. зб., 1948–1981 рр.  ................................. 189 

П-775– 

П-777 Вибули в утиль  
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П-778 Первинна організація Комуністичної партії України  

середньої школи № 1 м. Нова Одеса Новоодеського району,  
34 од. зб., 1947–1960, 1962–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-779 Вибулий в утиль  
П-780 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С. О. Макарова,  

192 од. зб., 1924–1938, 1942–1991 рр.  ................................................................. 189 

П-781 Приєднаний до ф. № П-36  

П-782 Вибулий в утиль  
П-783 Приєднаний до ф. № П-36  

П-784 Вибулий в утиль  
П-785– 

П-786 Приєднані до ф. № П-36  

П-787 Приєднаний до ф. № П-87 

П-788 Приєднаний до ф. № П-98  

П-789 Вибулий в утиль  
П-790– 

П-795 Приєднані до ф. № П-281  

П-796 Приєднаний до ф. № П-559, ф. № П-281  

П-797– 

П-803 Приєднані до ф. № П-281  

П-804 Приєднаний до ф. № П-35, ф. № П-281  

П-805 Вибулий в утиль  
П-806– 

П-808 Приєднані до ф. № П-281  

П-809 Приєднаний до ф. № П-559, ф. № П-281  

П-810– 

П-814 Приєднані до ф. № П-281  

П-815– 

П-817 Вибули в утиль  
П-818 Приєднаний до ф. № П-281  

П-819– 

П-820 Вибули в утиль  
П-821– 

П-822 Приєднані до ф. № П-281  

П-823– 

П-824 Вибули в утиль  
П-825 Приєднаний до ф. № П-281  

П-826 Вибулий в утиль  
П-827 Приєднаний до ф. № П-281  

П-828 Вибулий в утиль  
П-829– 

П-830 Приєднані до ф. № П-281  

П-831 Вибулий в утиль  
П-832 Приєднаний до ф. № П-281  

П-833– 

П-835 Вибули в утиль  
П-836 Приєднаний до ф. № П-17  
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П-837 Приєднаний до ф. № П-61  

П-838– 

П-839 Вибули в утиль  
П-840 Приєднаний до ф. № П-87  

П-841– 

П-844 Вибули в утиль  
П-845 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  

України виробничого об’єднання “Чорноморський суднобудівний завод”  

м. Миколаїв, 653 од. зб., 1944–1989 рр.  ............................................................... 195 

П-846– 

П-847 Вибули в утиль  
П-848 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського дослідного заводу технологічної оснастки,  

69 од. зб., 1930–1938, 1946–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-849 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

лікеро-горілчаного заводу, 49 од. зб., 1926–1938, 1946–1981 рр.  ...................... 189 

П-850 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу дитячих велосипедів, 29 од. зб., 1947–1974 рр.  ...................................... 189 

П-851 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського виробничого об’єднання м’ясної промисловості,  
89 од. зб., 1927–1933, 1936–1938, 1946–1987 рр.  ................................................ 189 

П-852 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського парфюмерно-косметичного комбінату “Алые паруса”,  

82 од. зб., 1927–1938, 1944–1988 рр.  ................................................................... 189 

П-853 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
теплоелектроцентралі, 81 од. зб., 1924–1940, 1944–1987 рр.  .......................... 189 

П-854 Первинна організація Комуністичної партії України автотранспортного  

підприємства № 31153 м. Миколаїв, 28 од. зб., 1966–1988 рр.  ......................... 189 

П-855 Первинна організація Комуністичної партії України швейної фабрики  

ім. Жданова м. Миколаїв, 41 од. зб., 1947–1953, 1955–1981 рр.  ....................... 189 

П-856 Первинна організація Комуністичної партії України відділу  
внутрішніх справ виконкому Заводської районної  
Ради народних депутатів, 49 од. зб., 1946–1981 рр.  ......................................... 189 

П-857 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

міського професійно-технічного училища № 14, 34 од. зб., 1946–1979 рр.  ..... 189 

П-858 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

ремісничого училища № 1, 16 од. зб., 1946–1947, 1949–1959 рр.  ...................... 189 

П-859– 

П-860 Вибули в утиль  
П-861– 

П-868 Приєднані до ф. № П-358  

П-869 Вибулий в утиль  
П-870– 

П-872 Приєднані до ф. № П-358  

П-873– 

П-877 Вибули в утиль  
П-878 Приєднаний до ф. № П-358  

П-879 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Жовтневі сходи” с. Новоселівка Арбузинського району,  
41 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-880 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зелена Поляна” с. Садове Арбузинського району,  
43 од. зб., 1946–1963, 1966–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-881– 

П-886 Вибули в утиль  
П-887 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Україна” смт Арбузинка Арбузинського району,  
41 од. зб., 1948–1962, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-888 Вибулий в утиль  
П-889 Первинна партійна організація Арбузинського районного комітету  

Комуністичної партії України, 32 од. зб., 1944–1960, 1967–1981 рр.  ............. 189 

П-890 Вибулий в утиль  
П-891 Первинна організація Комуністичної партії України  

Арбузинської районної спілки споживчих товариств,  
32 од. зб., 1945–1960, 1968–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-892 Первинна організація Комуністичної партії України  

Арбузинських районних народного суду і прокуратури,  

7 од. зб., 1946, 1948. 1951–1955 рр.  ..................................................................... 189 

П-893 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Арбузинської районної  
Ради народних депутатів, 30 од. зб., 1944–1960, 1967, 1969–1981 рр.  ........... 189 

П-894– 

П-896 Вибули в утиль  
П-897 Первинна організація Комуністичної партії України кондукторського  

резерву станції Миколаїв, 26 од. зб., 1947–1961, 1964–1967 рр.  ...................... 189 

П-898– 

П-900 Вибули в утиль  
П-901 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Комунар”  

с. Новопетрівка Снігурівського району, 80 од. зб., 1950–1987 рр.  ................... 189 

П-902– 

П-906 Вибули в утиль  
П-907 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Жовтень”  

с. Ясногородка Єланецького району, 72 од. зб., 1949–1987 рр.  ......................... 189 

П-908– 

П-913 Вибули в утиль  
П-914 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Братський”  

с. Антонове Братського району, 63 од. зб., 1945–1987 рр.  ............................... 189 

П-915 Вибулий в утиль  
П-916 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Енгельса с. Мостове Братського району,  
39 од. зб., 1947–1958, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-917 Вибулий в утиль  
П-918 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “40-років Жовтня” с. Кам’яно-Костувате Братського району,  
36 од. зб., 1948–1961, 1963–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-919 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Карла Маркса с. Костувате Братського району,  
44 од. зб., 1949–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-920 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Сергіївка Братського району, 66 од. зб., 1946–1987 рр.  ................................ 189 
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П-921 Вибулий в утиль  
П-922 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Куйбишева  

с. Новомар’ївка Братського району, 50 од. зб., 1947–1981 рр.  ......................... 189 

П-923– 

П-925 Вибули в утиль  
П-926 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. XVI партз’їзду с. Кам’януватка Братського району,  
12 од. зб., 1946–1957 рр.  ....................................................................................... 189 

П-927 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Леніна смт Братське Братського району, 51 од. зб., 1949–1987 рр.  ......... 189 

П-928 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  
України колгоспу “Шлях пролетарія” с. Вікторівка Братського району,  
1 од. зб., 1949 р.  ..................................................................................................... 189 

П-929 Вибулий в утиль  
П-930 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  

Ганнівської сільської Ради депутатів трудящих, 8 од. зб., 1947–1954 рр.  ..... 189 

П-931 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  
Братської селищної Ради депутатів трудящих, 15 од. зб., 1946–1960 рр.  ..... 189 

П-932– 

П-933 Вибули в утиль  
П-934 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України Братського районного відділу Міністерства Державної  
безпеки УРСР, 5 од. зб., 1946–1950 рр.  ............................................................... 189 

П-935 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Братської районної Ради  

народних депутатів, 35 од. зб., 1946–1981 рр. .................................................... 189 

П-936 Первинна організація Комуністичної партії України  

Братських районного народного суду і районної прокуратури,  

26 од. зб., 1948–1958, 1960–1973 рр.  ................................................................... 189 

П-937– 

П-939 Вибули в утиль  
П-940 Первинна організація Комуністичної партії України залізничної  

станції Новополтавка, 21 од. зб., 1957–1961, 1968–1981 рр.  ........................... 189 

П-941 Вибулий в утиль  
П-942 Первинна організація Комуністичної партії України зернорадгоспу  

“Червона Баштанка” с. Новополтавка Новобузького району,  
72 од. зб., 1946–1958, 1960–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-943 Вибулий в утиль  
П-944 Первинна організація Комуністичної партії України Привільнянської  

машинно-тракторної станції, 19 од. зб., 1945, 1947, 1949, 1951–1959 рр.  .... 189 

П-945 Первинна організація Комуністичної партії України Інгульської  
машинно-тракторної станції, 18 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................. 189 

П-946 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. XXI з’їзду КПРС с. Новобірзулівка Баштанського району,  
40 од. зб., 1947, 1949–1981 рр.  ............................................................................. 189 

П-947– 

П-949 Вибули в утиль  
П-950 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

“Комунар” с. Костичеве Баштанського району, 49 од. зб., 1948–1987 рр.  .... 189 
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П-951 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Світанок”  

с. Новопетрівка Баштанського району, 49 од. зб., 1951–1987 рр.  ................... 189 

П-952 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Маяк комунізму” с. Ганнівка Новобузького району,  
32 од. зб., 1947–1960, 1966–1974, 1979–1981 рр.  ............................................... 189 

П-953 Вибулий в утиль  
П-954 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “40 років Жовтня” с. Новополтавка Новобузького району,  
68 од. зб., 1948–1962, 1965–1988 рр.  ................................................................... 189 

П-955 Вибулий в утиль  
П-956 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Батьківщина” с. Привільне Баштанського району,  
96 од. зб., 1949–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-957 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Заповіт Ілліча” с. Леніне Баштанського району,  
42 од. зб., 1947–1961, 1963–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-958 Вибулий в утиль  
П-959 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Україна” с. Веселе Привільнянського району,  
13 од. зб., 1946–1953, 1955–1958 рр.  ................................................................... 189 

П-960 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зоря Комунізму” с. Єрмолівка Привільнянського району,  
14 од. зб., 1946–1959 рр.  ....................................................................................... 189 

П-961– 

П-963 Вибули в утиль  
П-964 Первинна організація Комуністичної партії України  

Новополтавського елеватора, 24 од. зб., 1957–1981 рр.  ................................... 189 

П-965 Первинна організація Комуністичної партії України Новополтавського  

зоотехнічного технікуму, 24 од. зб., 1945–1961, 1963–1969 рр.  ....................... 189 

П-966 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Привільнянської районної Ради депутатів трудящих,  
22 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 189 

П-967 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  
України Привільнянського районного відділу Міністерства  

державної безпеки УРСР, 7 од. зб., 1945, 1947–1952 рр.  .................................. 189 

П-968 Первинна організація Комуністичної партії України  

Привільнянського районного відділку міліції Міністерства внутрішніх  
справ УРСР і районного народного суду, 12 од. зб., 1946–1958 рр.  ................. 189 

П-969 Вибулий в утиль  
П-970 Первинна партійна організація Привільнянського районного комітету  

Комуністичної партії України, 21 од. зб., 1944–1958 рр.  ................................. 189 

П-971– 

П-976 Вибули в утиль  
П-977 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного відділу соціального забезпечення, 38 од. зб., 1946–1981 рр.  ............ 189 

П-978 Вибулий в утиль  
П-979 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного управління місцевої промисловості, 15 од. зб., 1946–1962 рр.  ........ 189 

П-980 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

торговельного об’єднання “Промтовари”, 74 од. зб., 1950–1988 рр.  ............. 189 
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П-981 Первинна організація Комуністичної партії України середньої  
школи № 39 м. Миколаїв, 34 од. зб., 1946–1980 рр.  ............................................ 189 
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46 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-1088 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Шлях до комунізму” м. Нова Одеса Новоодеського району,  
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54 од. зб., 1927–1937, 1947–1981 рр.  ................................................................... 189 
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П-1117 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
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УРСР станції Миколаїв, 19 од. зб., 1944–1959 рр.  ............................................. 189 
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47 од. зб., 1944–1988 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-1159 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

суднобудівного технікуму, 74 од. зб., 1931–1938, 1945–1987 рр.  ..................... 189 

П-1160 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського технікуму залізничного транспорту  
ім. академіка В. М. Образцова, 54 од. зб., 1931–1934, 1944–1987 рр.  .............. 189 

П-1161 Вибулий в утиль  
П-1162 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

електромеханічного технікуму, 13 од. зб., 1946–1958 рр.  ................................ 189 

П-1163 Вибулий в утиль  
П-1164 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

міського технічного училища № 3, 36 од. зб., 1947–1981 рр.  ............................ 189 

П-1165 Партійний комітет Комуністичної партії України суднобудівного заводу 
“Океан” м. Миколаїв, 716 од. зб., 1951–1989 рр.  ............................................... 188 

П-1166– 

П-1170 Вибули в утиль  
П-1171 Первинна організація Комуністичної партії України  

Жовтневого районного об’єднання сільськогосподарської техніки,  

45 од. зб., 1932–1938, 1944–1961, 1965–1981 рр.  ............................................... 189 

П-1172 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  
“Прибузький” с. Прибузьке Жовтневого району, 46 од. зб., 1946–1987 рр.  ..... 189 

П-1173 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. Димитрова с. Грейгове Жовтневого району,  
66 од. зб., 1946–1953, 1959–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1174 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. Димитрова с. Тернівка Жовтневого району,  
13 од. зб., 1936–1938, 1948–1960 рр.  ................................................................... 189 

П-1175 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна  

с. Засілля Жовтневого району, 63 од. зб., 1936–1938, 1945–1987 рр.  ............... 189 

П-1176 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. Коларова с. Тернівка Жовтневого району,  
70 од. зб., 1933–1937, 1946–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1177 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Пам’ять комунарів” с. Мішково-Погорілове Жовтневого району,  
65 од. зб., 1930–1937, 1944–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1178 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

науково-виробничого об’єднання “Еліта”, 58 од. зб., 1960–1987 рр.  .............. 189 

П-1179 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Шевченка  

с. Шевченкове Жовтневого району, 78 од. зб., 1930–1938, 1944–1987 рр.  ...... 189 

П-1180– 

П-1182 Вибули в утиль  
П-1183 Первинна організація Комуністичної партії України  

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса  

с. Жовтневе Жовтневого району, 13 од. зб., 1937, 1945–1956 рр.  ................... 189 

П-1184 Вибулий в утиль  
П-1185 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Кірова  

с. Баловне Новоодеського району, 49 од. зб., 1950–1987 рр.  ............................. 189 

П-1186– 

П-1188 Вибули в утиль  
П-1189 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Шлях до нового життя” смт Воскресенське  
Жовтневого району, 55 од. зб., 1946–1987 рр.  ................................................... 189 
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П-1190 Вибулий в утиль  
П-1191 Первинна організація Комуністичної партії України  

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка с. Пузирі  
Жовтневого району, 10 од. зб., 1934, 1937, 1949–1956 рр.  ................................ 189 

П-1192– 

П-1199 Вибули в утиль  
П-1200 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Широкобалківської сільської Ради депутатів трудящих,  
10 од. зб., 1947–1956 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1201 Первинна організація Комуністичної партії України Жовтневої  
центральної районної лікарня, 58 од. зб., 1946–1987 рр.  ................................... 189 

П-1202 Вибулий в утиль  
П-1203 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Жовтневої районної Ради  

народних депутатів, 34 од. зб., 1946–1961, 1965–1981 рр.  ............................... 189 

П-1204 Вибулий в утиль  
П-1205 Первинна партійна організація Жовтневого районного комітету  

Комуністичної партії України, 41 од. зб., 1944–1959, 1965–1981 рр.  ............. 189 

П-1206 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Жовтневої районної Ради народних депутатів,  
35 од. зб., 1944–1959, 1965–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-1207– 

П-1208 Вибули в утиль  
П-1209 Первинна організація Комуністичної партії України  

Жовтневих районного народного суду і районної прокуратури,  

27 од. зб., 1947–1959, 1965–1980 рр.  ................................................................... 189 

П-1210– 

П-1212 Вибули в утиль  
П-1213 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Ворошилова с. Миколаївка Веселинівського району,  
49 од. зб., 1948–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1214– 

П-1218 Вибули в утиль  
П-1219 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України колгоспу “Оборона” с. Весняна Квітка Широколанівського району,  
4 од. зб., 1948–1950 рр.  ......................................................................................... 189 

П-1220 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Миколаївський” с. Катеринівка Веселинівського району,  
35 од. зб., 1950–1977 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1221– 

П-1223 Вибули в утиль  
П-1224 Приєднаний до ф. № П-15  

П-1225– 

П-1229 Вибули в утиль  
П-1230 Приєднаний до ф. № П-340  

П-1231– 

П-1235 Вибули в утиль  
П-1236 Первинна організація Комуністичної партії України  

13-ї дистанції колії Одесько-Кишинівської залізниці м. Вознесенськ  
Вознесенського району, 37 од. зб., 1946–1978 рр.  .............................................. 189 
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П-1237 Первинна організація Комуністичної партії України  

заводу “Червоний технік” м. Вознесенськ Вознесенського району,  
36 од. зб., 1946–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1238 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  
харчосмакової фабрики, 36 од. зб., 1955–1980 рр.  ............................................. 189 

П-1239 Вибулий в утиль  
П-1240 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  

Вознесенської міської Ради народних депутатів, 49 од. зб., 1944–1981 рр. ...... 189 

П-1241 Первинна організація Комуністичної партії України редакції Вознесенської  
районної газети “Радянська правда”, 37 од. зб., 1946–1981 рр.  ...................... 189 

П-1242– 

П-1243 Вибули в утиль  
П-1244 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

міського управління торгівлі, 49 од. зб., 1945–1987 рр.  .................................... 189 

П-1245 Вибулий в утиль  
П-1246 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

сільськогосподарського технікуму, 53 од. зб., 1944–1987 рр.  ........................... 189 

П-1247 Вибулий в утиль  
П-1248 Приєднаний до ф. № П-126  

П-1249– 

П-1250 Вибули в утиль  
П-1251 Приєднаний до ф. № П-126  

П-1252– 

П-1255 Вибули в утиль  
П-1256 Приєднаний до ф. № П-126  

П-1257– 

П-1262 Вибули в утиль  
П-1263 Приєднаний до ф. № П-126  

П-1264– 

П-1269 Вибули в утиль  
П-1270 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

підприємства “Ера”, 71 од. зб., 1944–1987 рр.  .................................................. 189 

П-1271– 

П-1272 Вибули в утиль  
П-1273 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) України  

філії відділу робітничого постачання начальника відділення дороги  

№ 4 станції Миколаїв Одеської залізниці м. Миколаїв, 35 од. зб., 1933 р.  ....... 189 

П-1274– 

П-1277 Вибули в утиль  
П-1278 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Леніна смт Казанка Казанківського району,  
46 од. зб., 1950–1961, 1964–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1279– 

П-1283 Вибули в утиль  
П-1284 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Жданова с. Воєводське Арбузинського району,  
32 од. зб., 1951–1960, 1962–1964, 1966–1981 рр.  ............................................... 189 

П-1285 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Дружба народів” с. Лиса Гора Первомайського району,  
42 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-1286– 

П-1287 Вибули в утиль  
П-1288 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червоний Жовтень” с. Новокрасне Арбузинського району,  
43 од. зб., 1947–1962, 1964–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1289 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червона Україна” с. Любоіванівка Арбузинського району,  
33 од. зб., 1947–1975, 1979–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-1290 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Ілліча с. Лиса Гора Первомайського району,  
31 од. зб., 1950–1975, 1980–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-1291 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Маяк комунізму” с. Лиса Гора Первомайського району,  
22 од. зб., 1950–1971 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1292– 

П-1294 Вибули в утиль  
П-1295 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. XXII з’їзду КПРС с. Софіївка Первомайського району,  
39 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1296 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Хрущова  

с. Новопавлівка Лисогірського району, 7 од. зб., 1950–1956 рр.  ....................... 189 

П-1297 Первинна організація Комуністичної партії України Лисогірської  
середньої школи № 1, 29 од. зб., 1946–1979 рр.  .................................................. 189 

П-1298– 

П-1302 Вибули в утиль  
П-1303 Приєднаний до ф. № П-281, ф.№ П-2587  

П-1304– 

П-1308 Приєднані до ф. № П-281  

П-1309– 

П-1310 Вибули в утиль  
П-1311 Приєднаний до ф. № П-281  

П-1312 Вибулий в утиль  
П-1313 Приєднаний до ф. № П-281  

П-1314 Вибулий в утиль  
П-1315 Приєднаний до ф. № П-281  

П-1316– 

П-1321 Вибули в утиль  
П-1322 Первинна організація Комуністичної партії України  

Центрального районного відділу торгівлі продовольчими товарами,  

62 од. зб., 1944–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1323 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного комітету Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 45 од. зб., 1944–1962, 1965–1987 рр.  ....................................... 189 

П-1324 Первинна організація Комуністичної партії України  

обласного управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової  
торгівлі м. Миколаїв, 41 од. зб., 1946–1981 рр.  .................................................. 189 

П-1325 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного ремонтно-будівельного тресту, 45 од. зб., 1946–1980 рр.  .............. 189 

П-1326 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

поштамту, 63 од. зб., 1944, 1946–1987 рр.  ........................................................ 189 
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П-1327– 

П-1328 Вибули в утиль  
П-1329 Первинна організація Комуністичної партії  

України Миколаївського обласного агропромислового комплексу,  
64 од. зб., 1944–1962, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1330– 

П-1331 Вибули в утиль  
П-1332 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Шевченка с. Піски Баштанського району, 49 од. зб., 1950–1987 рр.  ......... 189 

П-1333– 

П-1335 Вибули в утиль  
П-1336 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Правда” с. Новоолександрівка Баштанського району,  
35 од. зб., 1950–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1337 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
“Зорі Кремля” с. Явкине Баштанського району, 61 од. зб., 1950–1981 рр.  ..... 189 

П-1338 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу металоконструкцій, 55 од. зб., 1949–1987 рр.  ....................................... 189 

П-1339 Вибулий в утиль  
П-1340– 

П-1364 Приєднані до ф. № П-560  

П-1365 Вибулий в утиль  
П-1366– 

П-1382 Приєднані до ф. № П-560  

П-1383– 

П-1384 Вибули в утиль  
П-1385 Приєднаний до ф. № П-560  

П-1386– 

П-1391 Вибули в утиль  
П-1392– 

П-1393 Приєднані до ф. № П-560  

П-1394– 

П-1395 Вибули в утиль  
П-1396 Приєднаний до ф. № П-560  

П-1397– 

П-1405 Вибули в утиль  
П-1406 Приєднаний до ф. № П-137  

П-1407– 

П-1408 Вибули в утиль  
П-1409– 

П-1410 Приєднані до ф. № П-137  

П-1411 Вибулий в утиль  
П-1412– 

П-1419 Приєднані до ф. № П-137  

П-1420 Вибулий в утиль  
П-1421– 

П-1431 Приєднані до ф. № П-137  

П-1432– 

П-1435 Вибули в утиль  
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П-1436 Приєднаний до ф. № П-137  

П-1437– 

П-1443 Вибули в утиль  
П-1444 Приєднаний до ф. № П-137  

П-1445– 

П-1447 Вибули в утиль  
П-1448 Приєднаний до ф. № П-137  

П-1449– 

П-1452 Вибули в утиль  
П-1453– 

П-1456 Приєднані до ф. № П-17  

П-1457– 

П-1458 Вибули в утиль  
П-1459– 

П-1464 Приєднані до ф. № П-17  

П-1465– 

П-1467 Вибули в утиль  
П-1468– 

П-1469 Приєднані до ф. № П-17  

П-1470 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Нечаянський” с. Нечаяне Миколаївського району,  
78 од. зб., 1945–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1471 Вибулий в утиль  
П-1472 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Криничанський” с. Кринички Миколаївського району,  
81 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1473– 

П-1484 Вибули в утиль  
П-1485 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

районної лікарні, 31 од. зб., 1951–1952, 1957–1981 рр.  ...................................... 189 

П-1486 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївських районного народного суду і районної прокуратури,  

36 од. зб., 1948–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1487 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївської сільськогосподарської виправно-трудової колонії № 12,  

9 од. зб., 1946–1953 рр.  ......................................................................................... 189 

П-1488 Вибулий в утиль  
П-1489 Первинна організація Комуністичної партії України Варварівської  

середньої школи № 2, 28 од. зб., 1950–1981 рр.  .................................................. 189 

П-1490 Вибулий в утиль  
П-1491 Первинна організація Комуністичної партії України  

транспортно-експедиційної контори Миколаївської обласної спілки  

споживчих товариств, 21 од. зб., 1947–1950, 1955–1972 рр.  ........................... 189 

П-1492– 

П-1493 Вибули в утиль  
П-1494 Первинна організація Комуністичної партії України установи ІН-316/191  

м. Миколаїв, 36 од. зб., 1944–1973 рр.  ................................................................. 189 

П-1495 Первинна організація Комуністичної партії України редакції обласної  
газети “Південна правда” м. Миколаїв, 53 од. зб., 1944–1988 рр.  ................... 189 
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П-1496– 

П-1498 Вибули в утиль  
П-1499 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  

швейної фабрики ім. 50-річчя Великого Жовтня, 49 од. зб., 1947–1987 рр.  .... 189 

П-1500– 

П-1501 Вибули в утиль  
П-1502 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  

дослідної станції рисосіяння, 36 од. зб., 1945–1980 рр.  .................................... 189 

П-1503 Первинна організація Комуністичної партії України зернорадгоспу 
“Вознесенський” с-ще Вознесенське Вознесенського району,  
50 од. зб., 1944–1986 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1504 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  
України Вознесенського радгоспу шляхового управління робітничого  

постачання Одесько-Кишинівської залізниці, 15 од. зб., 1946–1960 рр.  .......... 189 

П-1505 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

ремонтного підприємства районного агропромислового об’єднання,  
52 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1506– 

П-1507 Вибули в утиль  
П-1508 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Таборівка Вознесенського району, 55 од. зб., 1950–1987 рр.  ......................... 189 

П-1509 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Прапор комунізму” с. Яструбинове Вознесенського району,  
44 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1510– 

П-1511 Вибули в утиль  
П-1512 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  

районної центральної лікарні, 58 од. зб., 1945–1987 рр.  ................................... 189 

П-1513 Вибулий в утиль  
П-1514 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Вознесенської районної Ради  

народних депутатів, 49 од. зб., 1949–1980 рр.  .................................................. 189 

П-1515 Первинна партійна організація Вознесенського міського комітету  
Комуністичної партії України, 43 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................. 189 

П-1516 Вибулий в утиль  
П-1517 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  

середньої школи № 10, 35 од. зб., 1946–1979 рр.  ................................................ 189 

П-1518– 

П-1534 Приєднані до ф. № П-84  

П-1535 Вибулий в утиль  
П-1536– 

П-1539 Приєднані до ф. № П-84  

П-1540– 

П-1541 Вибули в утиль  
П-1542– 

П-1544 Приєднані до ф. № П-84  

П-1545– 

П-1549 Вибули в утиль  
П-1550 Приєднаний до ф. № П-84  
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П-1551– 

П-1552 Вибули в утиль  ....................................................................................................... 189 

П-1553 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. Петровського с. Кімівка Березанського району,  
71 од. зб., 1946–1964, 1966–1989 рр.  ................................................................... 189 

П-1554 Первинна організація Комуністичної партії України Анатолівської  
машинно-тракторної станції, 14 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................. 189 

П-1555 Первинна організація Комуністичної партії України Ганнівської  
машинно-тракторної станції, 14 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................. 189 

П-1556 Первинна організація Комуністичної партії України  

Березанського районного ремонтно-транспортного підприємства,  

55 од. зб., 1945– 1989 рр.  ...................................................................................... 189 

П-1557 Вибулий в утиль  
П-1558 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Потриваєва с. Анатолівка Березанського району,  
56 од. зб., 1949–1961, 1965–1989 рр.  ................................................................... 189 

П-1559 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  
ім. Фрунзе с. Тузли Березанського району, 63 од. зб., 1951–1989 рр.  ................ 189 

П-1560– 

П-1561 Вибули в утиль  
П-1562 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного виробничого управління вантажного  

автомобільного транспорту, 43 од. зб., 1945–1981 рр.  .................................... 189 

П-1563– 

П-1564 Вибули в утиль  
П-1565 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

фабрики індпошиву і ремонту одягу, 27 од. зб., 1962–1987 рр.  ........................ 189 

П-1566 Первинна організація Комуністичної партії України заводу  
“Ремпобуттехніка” м. Миколаїв, 27 од. зб., 1947, 1949–1972 рр.  ................... 189 

П-1567– 

П-1569 Вибули в утиль  
П-1570 Первинна організація Комуністичної партії України вагонного депо  

станції Миколаїв м. Миколаїв, 46 од. зб., 1944–1987 рр.  ................................... 189 

П-1571 Первинна організація Комуністичної партії України взуттєвої фабрики  

м. Миколаїв, 83 од. зб., 1924–1937, 1946–1951, 1954–1987 рр.  ......................... 189 

П-1572 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
2-ї міської лікарні для дорослих, 61 од. зб., 1946–1987 рр.  ................................ 189 

П-1573 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського виробничого об’єднання “Миколаївводоканал”,  

51 од. зб., 1925-1938, 1946–1972, 1982–1987 рр.  ................................................ 189 

П-1574 Вибулий в утиль  
П-1575 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного підприємства “Вторчормет”, 36 од. зб., 1946–1981 рр.  ................ 189 

П-1576 Первинна організація Комуністичної партії України Варварівського  

заводу будматеріалів, 44 од. зб., 1947–1983 рр.  ................................................. 189 

П-1577 Вибулий в утиль  
П-1578 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної ради професійних спілок, 35 од. зб., 1963–1988 рр.  ............................ 189 

П-1579 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  
Миколаївської обласної Ради народних депутатів, 68 од. зб., 1944–1988 рр.  .... 189 
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П-1580 Первинна організація Комуністичної партії України управління  
торгівлі виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів,  
68 од. зб., 1944–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1581 Первинна організація Комуністичної партії України відділу  
народної освіти виконкому Миколаївської обласної Ради народних  
депутатів, 52 од. зб., 1944–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1582– 

П-1583 Вибули в утиль  
П-1584 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної контори книжкової торгівлі, 45 од. зб., 1944–1988 рр.  ..................... 189 

П-1585 Вибулий в утиль  
П-1586 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

міської прокуратури, 39 од. зб., 1946–1981 рр.  .................................................. 189 

П-1587 Вибулий в утиль  
П-1588 Первинна організація Комуністичної партії України заводу  

“Кристал” м. Миколаїв, 74 од. зб., 1945–1987 рр.  ............................................. 189 

П-1589 Вибулий в утиль  
П-1590 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного російського драматичного театру  
ім. В. П. Чкалова, 53 од. зб., 1928–1938, 1942–1981 рр.  .................................... 189 

П-1591 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського машинобудівного заводу під’йомно-транспортного  

обладнання, 59 од. зб., 1944–1987 рр.  .................................................................. 189 

П-1592– 

П-1595 Вибули в утиль  
П-1596 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського трамвайно-тролейбусного управління,  
74 од. зб., 1924–1938, 1944–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1597 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

спеціалізованого управління № 28, 19 од. зб., 1944–1961 рр.  ............................ 189 

П-1598– 

П-1599 Вибули в утиль  
П-1600 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївської швейної фабрики ім. Кірова,  

96 од. зб., 1923–1934, 1936–1938, 1944–1988 рр.  ............................................... 189 

П-1601 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
середньої школи № 15, 35 од. зб., 1949–1981 рр.  ................................................ 189 

П-1602 Первинна організація Комуністичної партії України 4-ї дистанції  
сигналізації і зв’язку Одесько-Кишинівської залізниці м. Миколаїв,  
30 од. зб., 1937, 1944–1972 рр.  ............................................................................. 189 

П-1603– 

П-1605 Вибули в утиль  
П-1606 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

консервного заводу, 47 од. зб., 1945–1981 рр.  ..................................................... 189 

П-1607– 

П-1609 Вибули в утиль  
П-1610 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Тимирязєва  

с. Тимирязівка Вознесенського району, 50 од. зб., 1946–1987 рр.  ..................... 189 

П-1611 Первинна організація Комуністичної партії України зернорадгоспу  
ім. Луначарського с. Новосілка Вознесенського району,  
58 од. зб., 1945–1987 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-1612 Первинна організація Комуністичної партії України Білоусівського  

авторемонтного заводу, 17 од. зб., 1945–1962 рр.  ............................................ 189 

П-1613– 

П-1614 Вибули в утиль  
П-1615 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Заповіт Ілліча” с. Троїцьке Вознесенського району,  
32 од. зб., 1951–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1616 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Свердлова с. Григорівське Вознесенського району,  
47 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1617 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Синякова с. Прибужани Вознесенського району,  
53 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1618– 

П-1623 Вибули в утиль  
П-1624 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Реконструкція” с. Лепетиха Березнегуватського району,  
54 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1625– 

П-1626  Вибули в утиль  
П-1627 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Леніна, с. Висунськ Березнегуватського району,  
55 од. зб., 1948–1989 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1628 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зоря” с. Любомирівка Березнегуватського району,  
46 од. зб., 1948–1960, 1965–1989 рр.  ................................................................... 189 

П-1629– 

П-1636 Вибули в утиль  
П-1637 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління сільського господарства виконкому Березнегуватської районної  
Ради народних депутатів, 30 од. зб., 1946–1951, 1965–1981 рр.  ..................... 189 

П-1638 Вибулий в утиль  
П-1639 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

міської лікарні № 3, 59 од. зб., 1946–1982 рр.  ..................................................... 189 

П-1640– 

П-1643 Вибули в утиль  
П-1644 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського виробничого об’єднання по випуску мастильного  

обладнання, 80 од. зб., 1930–1938, 1944–1987 рр.  .............................................. 189 

П-1645 Вибулий в утиль  
П-1646 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

телеграфно-телефонної станції, 48 од. зб., 1946–1949, 1952–1987 рр.  .......... 189 

П-1647 Первинна організація Комуністичної партії України управління  
будівництва і експлуатації автомобільних шляхів виконкому Миколаївської  
обласної Ради депутатів трудящих, 27 од. зб., 1947–1972 рр.  ........................ 189 

П-1648 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного будівельного тресту, 19 од. зб., 1944–1962 рр.  ................................ 189 

П-1649 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського виробничого об’єднання пивобезалкогольної промисловості,  
54 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 
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П-1650 Первинна організація Комуністичної партії України прокуратури  

м. Миколаїв, 38 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................................................. 189 

П-1651 Вибулий в утиль  
П-1652 Первинна організація Комуністичної партії України  

13-ї дистанції колії Одесько-Кишинівської залізниці м. Миколаїв,  
29 од. зб., 1951–1972 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1653 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) України  

Миколаївської міської телефонної станції, 42 од. зб., 1949–1987 рр.  ............. 189 

П-1654 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
обласної друкарні ім. Леніна, 62 од. зб., 1924–1938, 1946–1987 рр.  ................. 189 

П-1655 Вибулий в утиль  
П-1656 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

середньої школи № 7, 39 од. зб., 1946–1981 рр.  .................................................. 189 

П-1657 Вибулий в утиль  
П-1658 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України колгоспу ім. Димитрова с. Новодмитрівка Новобузького району,  
5 од. зб., 1947–1951 рр.  ......................................................................................... 189 

П-1659 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Москаленка  

с. Вільне Запоріжжя Новобузького району, 66 од. зб., 1951–1988 рр.  ............. 189 

П-1660 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Колос”  

с. Розанівка Новобузького району, 40 од. зб., 1946–1960, 1965–1981 рр.  ........ 189 

П-1661 Первинна організація Комуністичної партії України відділу внутрішніх  
справ виконкому Новобузької районної Ради народних депутатів, 
57 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1662 Первинна організація Комуністичної партії України  

Новобузьких районного народного суду і районної прокуратури,  

13 од. зб., 1944–1948, 1950–1957 рр.  ................................................................... 189 

П-1663 Первинна організація Комуністичної партії України Новобузької  
середньої школи № 7, 27 од. зб., 1950–1961, 1966–1979 рр.  .............................. 189 

П-1664 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червона Україна” с. Кам’яне Новобузького району,  
52 од. зб., 1951–1961, 1966–1988 рр.  ................................................................... 189 

П-1665– 

П-1666 Вибули в утиль  
П-1667 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Менжинського с. Новошмідтівка Новоодеського району,  
57 од. зб., 1945–1948, 1950–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1668 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Новопетрівської сільської Ради депутатів трудящих,  
14 од. зб., 1945–1959 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1669 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зоря комунізму” с. Артемівка Новоодеського району,  
36 од. зб., 1951–1961, 1963–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-1670– 

П-1682 Приєднані до ф. № П-61  

П-1683– 

П-1684 Вибули в утиль  
П-1685– 

П-1686 Приєднані до ф. № П-61  
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П-1687 Вибулий в утиль  
П-1688 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Прапор  

комунізму” с. Миколаївка Братського району, 43 од. зб., 1948–1981 рр.  ........ 189 

П-1689 Вибулий в утиль  
П-1690 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Жовтневої революції смт Костянтинівка Арбузинського  

району, 37 од. зб., 1951–1987 рр.  .......................................................................... 189 

П-1691 Вибулий в утиль  
П-1692 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Кірова  

с. Петропавлівка Братського району, 49 од. зб., 1951–1956, 1959–1987 рр.  ..... 189 

П-1693 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Семенівка Арбузинського району, 47 од. зб., 1949–1987 рр.  .......................... 189 

П-1694 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зорі Кремля” с. Іванівка Арбузинського району,  
25 од. зб., 1950–1960, 1965–1975,1982–1984 рр.  ................................................. 189 

П-1695– 

П-1696 Вибули в утиль  
П-1697 Первинна організація Комуністичної партії України  

Кавунівського елеватора, 28 од. зб., 1946–1960, 1966–1981 рр.  ....................... 189 

П-1698 Вибулий в утиль  
П-1699 Приєднаний до ф. № П-35  

П-1700 Вибулий в утиль  
П-1701– 

П-1702 Приєднані до ф. № П-35  

П-1703 Вибулий в утиль  
П-1704 Приєднаний до ф. № П-35 

П-1705– 

П-1706 Вибули в утиль  
П-1707– 

П-1712 Приєднані до ф. № П-137  

П-1713 Вибулий в утиль  
П-1714 Приєднаний до ф. № П-137  

П-1715– 

П-1725 Вибули в утиль  
П-1726 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Шлях Леніна” с. Нововасилівка Єланецького району,  
43 од. зб., 1951–1959, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-1727 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Фрунзе с. Антонівка Новоодеського району,  
30 од. зб., 1961–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1728– 

П-1729 Вибули в утиль  
П-1730 Приєднаний до ф. № П-328  

П-1731– 

П-1732 Вибули в утиль  
П-1733– 

П-1734 Приєднані до ф. № П-328  

П-1735 Вибулий в утиль  
П-1736– 

П-1766 Приєднані до ф. № П-328  
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П-1767– 

П-1769 Вибули в утиль  
П-1770 Приєднаний до ф. № П-328  

П-1771– 

П-1780 Вибули в утиль  
П-1781 Приєднаний до ф. № П-328  

П-1782– 

П-1787 Вибули в утиль  
П-1788 Приєднаний до ф. № П-328  

П-1789– 

П-1792 Вибули в утиль  
П-1793– 

П-1800 Приєднані до ф. № П-560  

П-1801– 

П-1809 Вибули в утиль  
П-1810 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Ленінський 

шлях” с. Інгулка Баштанського району, 44 од. зб., 1951–1987 рр.  ................... 189 

П-1811– 

П-1816 Вибули в утиль  
П-1817 Миколаївський окружний відділ з вивчення історії Комуністичної партії  

і Жовтневої революції інституту історії партії і Жовтневої революції ,  
734 од. зб., 1903–1950 рр.  ..................................................................................... 170 

П-1818 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Примор’я”  

с. Новофедорівка Березанського району, 64 од. зб., 1945–1987 рр.  .................. 189 

П-1819– 

П-1820 Вибули в утиль  
П-1821 Первинна партійна організація Березанського районного  

комітету Комуністичної партії України, 44 од. зб., 1946–1949,  

1952–1961, 1966–1983 рр.  ..................................................................................... 189 

П-1822 Вибулий в утиль  
П-1823– 

П-1837 Приєднані до ф. № П-15  

П-1838– 

П-1841 Вибули в утиль  
П-1842 Приєднаний до ф. № П-15  

П-1843– 

П-1849 Вибули в утиль  
П-1850– 

П-1852 Приєднані до ф. № П-126  

П-1853– 

П-1861 Вибули в утиль  
П-1862 Первинна організація Комуністичної партії України Олександрівського  

каменедробарного заводу, 33 од. зб., 1946–1978 рр.  .......................................... 189 

П-1863 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

міжрайонного об’єднання вантажного автотранспорту № 14661,  

21 од. зб., 1946–1951, 1963–1978 рр.  ................................................................... 189 

П-1864 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

автотранспортного підприємства № 31532, 42 од. зб., 1946–1987 рр.  ......... 189 
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П-1865 Вибулий в утиль  
П-1866 Первинна організація Комуністичної партії України  

Вознесенського комплексного підприємства електричних мереж,  

22 од. зб., 1961–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1867 Вибулий в утиль  
П-1868 Вузловий партійний комітет Комуністичної партії  

України залізничної станції Вознесенськ Одесько-Кишинівської залізниці  
м. Вознесенськ Вознесенського району, 33 од. зб., 1944–1958 рр.  .................... 189 

П-1869 Первинна організація Комуністичної партії України локомотивного  

депо станції Вознесенськ Одесько-Кишинівської залізниці м. Вознесенськ  
Вознесенського району, 43 од. зб., 1944–1981 рр.  .............................................. 189 

П-1870 Вибулий в утиль  
П-1871 Первинна організація Комуністичної партії України  

станції Вознесенськ Одесько-Кишинівської залізниці м. Вознесенськ  
Вознесенського району, 37 од. зб., 1946–1978 рр.  .............................................. 189 

П-1872 Вибулий в утиль  
П-1873 Первинна організація Комуністичної партії України  

кар’єра “Трикратне” тресту “Мостобудпром” с. Трикрати Вознесенського  

району, 33 од. зб., 1948–1980 рр.  .......................................................................... 189 

П-1874– 

П-1877 Вибули в утиль  
П-1878 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

хлібозаводу, 36 од. зб., 1948–1981 рр.  .................................................................. 189 

П-1879 Вибулий в утиль  
П-1880 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Воронівка” с. Воронівка Вознесенського району,  
57 од. зб., 1945–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1881 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу-заводу “Зелений Гай” с. Зелений Гай Вознесенського району,  
59 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1882 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Карла Маркса с. Новогригорівка Вознесенського району,  
43 од. зб., 1952–1987 рр. ........................................................................................ 189 

П-1883– 

П-1887 Вибули в утиль  
П-1888 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Прогрес”  

м. Вознесенськ Вознесенського району, 41 од. зб., 1945–1987 рр.  .................... 189 

П-1889– 

П-1892 Вибули в утиль  
П-1893 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  

Вознесенської міської Ради народних депутатів, 48 од. зб., 1944–1987 рр.  ... 189 

П-1894 Вибулий в утиль  
П-1895 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України Вознесенського районного відділу Міністерства внутрішніх  
справ УРСР, 7 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................................... 189 

П-1896 Первинна організація Комуністичної партії України апарату  
уповноваженого управління Комітету державної безпеки УРСР по  

Миколаївській області в Вознесенському районі, 14 од. зб., 1944–1956 рр.  .... 189 

П-1897– 

П-1898 Вибули в утиль  
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П-1899 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  
районної спілки споживчих товариств, 41 од. зб., 1944–1978 рр.  ................... 189 

П-1900 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління сільського господарства виконкому Вознесенської районної  
Ради народних депутатів, 29 од. зб., 1946–1953, 1963–1981 рр.  ..................... 189 

П-1901– 

П-1902 Вибули в утиль  
П-1903 Первинна організація Комуністичної партії України  

Вознесенського професійно-технічного училища № 2,  

36 од. зб., 1946–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1904 Вибулий в утиль  
П-1905 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної контори “Торгмортранс”, 26 од. зб., 1946–1959 рр.  ......................... 189 

П-1906 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

бавовноочисного заводу, 17 од. зб., 1931–1937, 1945–1953 рр.  ......................... 189 

П-1907 Вибулий в утиль  
П-1908 Приєднаний до ф. № П-15  

П-1909 Приєднаний до ф. № П-258  

П-1910 Вибулий в утиль  
П-1911 Приєднаний до ф. № П-258  

П-1912– 

П-1920 Вибули в утиль  
П-1921– 

П-1928 Приєднані до ф. № П-36  

П-1929– 

П-1934 Вибули в утиль  
П-1935 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Котовського с. Крива Пустош Братського району,  
39 од. зб., 1950–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1936– 

П-1938 Вибули в утиль  
П-1939 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Мічуріна  

с. Новокостянтинівка Братського району, 46 од. зб., 1950–1987 рр.  ............. 189 

П-1940– 

П-1941 Вибули в утиль  
П-1942 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Іскра”  

с. Ганнівка Братського району, 53 од. зб., 1951–1987 рр.  ................................. 189 

П-1943 Вибулий в утиль  
П-1944 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

“Зоря комунізму” с. Іллічівка Братського району, 46 од. зб., 1946–1981 рр.  .... 189 

П-1945– 

П-1946 Вибули в утиль  
П-1947 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Шевченка  

с. Шевченко Братського району, 45 од. зб., 1951–1981 рр.  .............................. 189 

П-1948– 

П-1951 Вибули в утиль  
П-1952 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Щорса  

с. Юр’ївка Братського району, 39 од. зб., 1953–1981 рр.  .................................. 189 

 



1025 

Розділ VІІ. Список фондів 

П-1953 Первинна організація Комуністичної партії України Братської  
районної спілки споживчих товариств, 65 од. зб., 1946–1986 рр.  ................... 189 

П-1954– 

П-1956 Вибули в утиль  
П-1957 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червоний партизан” с. Комісарівка Березанського району,  
30 од. зб., 1950–1962, 1965–1983 рр.  ................................................................... 189 

П-1958 Вибулий в утиль  
П-1959 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Калініна с. Широкий Лан Веселинівського району,  
40 од. зб., 1951–1960, 1963–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1960 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червона Україна” с. Покровка Веселинівського району,  
42 од. зб., 1951–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-1961 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Першого травня с. Кубряки Веселинівського району,  
37 од. зб., 1951–1960, 1964–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-1962 Вибулий в утиль  
П-1963 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

портового елеватора, 47 од. зб., 1924–1930, 1948–1959, 1965–1981 рр.  ......... 189 

П-1964– 

П-1967 Вибули в утиль  
П-1968– 

П-1969 Приєднані до ф. № П-281  

П-1970 Вибулий в утиль  
П-1971 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

хлібоприймального підприємства, 35 од. зб., 1947–1981 рр.  ............................. 189 

П-1972– 

П-1978 Вибули в утиль  
П-1979 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Перемога”  

с. Вільний Яр Вознесенського району, 30 од. зб., 1950–1975 рр.  ....................... 189 

П-1980– 

П-1984 Вибули в утиль  
П-1985 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Щорса  

смт Олександрівка Вознесенського району, 44 од. зб., 1950–1985 рр.  ............. 189 

П-1986– 

П-1992 Вибули в утиль  
П-1993 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського заводу  

дорожніх машин “Дормашина”, 234 од. зб., 1924–1938, 1944–1988 рр.  ......... 189 

П-1994 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівської  
автотранспортної бази № 1, 40 од. зб., 1951–1981 рр.  .................................... 189 

П-1995 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівського  

будівельно-монтажного управління № 25, 45 од. зб., 1951–1981 рр.  ............... 189 

П-1996– 

П-1998 Вибули в утиль  
П-1999 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівської  

середньої школи № 1, 25 од. зб., 1951–1958, 1965–1981 рр.  .............................. 189 

П-2000– 

П-2008 Вибули в утиль  
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П-2009– 

П-2012 Приєднані до ф. № П-17  

П-2013– 

П-2016 Вибули в утиль  
П-2017 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2018 Вибулий в утиль  
П-2019 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2020– 

П-2025 Вибули в утиль  
П-2026– 

П-2028 Приєднані до ф. № П-139  

П-2029– 

П-2031 Вибули в утиль  
П-2032– 

П-2034 Приєднані до ф. № П-139  

П-2035– 

П-2036 Вибули в утиль  
П-2037 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2038 Вибулий в утиль  
П-2039– 

П-2045 Приєднані до ф. № П-139  

П-2046 Вибулий в утиль  
П-2047– 

П-2070 Приєднані до ф. № П-139  

П-2071– 

П-2075 Вибули в утиль  
П-2076 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2077– 

П-2078 Вибули в утиль  
П-2079 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2080– 

П-2082 Вибули в утиль  
П-2083 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2084 Вибулий в утиль  
П-2085 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2086– 

П-2088 Вибули в утиль  
П-2089– 

П-2090 Приєднані до ф. № П-139  

П-2091 Вибулий в утиль  
П-2092 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2093– 

П-2098 Вибули в утиль  
П-2099 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

меблевої фабрики, 41 од. зб., 1946–1981 рр.  ....................................................... 189 

П-2100– 

П-2101 Вибули в утиль  
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П-2102 Первинна організація Комуністичної партії України відділ  
внутрішніх справ виконкому Ленінської районної Ради народних депутатів,  
60 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2103 Вибулий в утиль  
П-2104 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

дослідного заводу електрогідравліки, 55 од. зб., 1944–1981 рр.  ....................... 189 

П-2105 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
рибальської кооперативної спілки, 13 од. зб., 1947–1959 рр.  ............................ 189 

П-2106 Вибулий в утиль  
П-2107 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

трикотажної фабрики, 19 од. зб., 1945–1955 рр.  ............................................. 189 

П-2108 Вибули в утиль  
П-2109 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

будівельного управління № 431, 29 од. зб., 1945–1973 рр.  ................................. 189 

П-2110– 

П-2112 Вибули в утиль  
П-2113 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного фінансового відділу, 53 од. зб., 1938, 1944–1981 рр.  ........................ 189 

П-2114 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

хлібозаводу № 1, 15 од. зб., 1945–1954 рр.  .......................................................... 189 

П-2115 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського виробничого об’єднання хлібопекарної промисловості,  
59 од. зб., 1948–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2116– 

П-2121 Вибули в утиль  
П-2122 Первинна організація Комуністичної партії України Володимирівської  

машинно-тракторної станції, 13 од. зб., 1945–1947, 1950–1958 рр.  .............. 189 

П-2123 Вибулий в утиль  
П-2124 Первинна організація Комуністичної партії України Троїцько-Сафонівської 

машинно-тракторної станції, 15 од. зб., 1945–1957 рр.  .................................. 189 

П-2125– 

П-2129 Вибули в утиль  
П-2130 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

“Заповіт Леніна” с. Новоочаків Березнегуватського району,  
33 од. зб., 1951–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2131– 

П-2132 Вибули в утиль  
П-2133 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Авангард”  

с. Лагодівка Казанківського району, 36 од. зб., 1951–1981 рр.  ......................... 189 

П-2134– 

П-2138 Вибули в утиль  
П-2139 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Перемога” с. Новохристофорівка Новобузького району,  
32 од. зб., 1947–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2140– 

П-2141 Вибули в утиль  
П-2142 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

“Соціалізм” с. Нововолодимирівка Березнегуватського району,  
40 од. зб., 1946–1948, 1954–1981 рр.  ................................................................... 189 
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П-2143 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Праця Ілліча” с. Маліївка Березнегуватського району,  
43 од. зб., 1946–1956, 1958–1961, 1963–1981 рр.  ............................................... 189 

П-2144 Вибулий в утиль  
П-2145 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Ленінська іскра” с. Олександрівка Казанківського району,  
30 од. зб., 1954–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2146 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Шлях Леніна” с. Скобелеве Казанківського району,  
39 од. зб., 1947–1948, 1950–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2147 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Шлях до комунізму” с. Володимирівка Казанківського району,  
44 од. зб., 1947–1953, 1957–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2148 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Щорса с. Троїцько-Сафонове Казанківського району,  
34 од. зб., 1951–1961, 1967–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2149– 

П-2157 Вибули в утиль  
П-2158 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділку міліції управління внутрішніх справ виконкому Володимирівської  
районної Ради депутатів трудящих, 15 од. зб., 1945–1958 рр.  ....................... 189 

П-2159 Первинна організація Комуністичної партії України Володимирівської  
районної спілки споживчих товариств, 8 од. зб., 1948–1949, 1953–1958 рр.  ..... 189 

П-2160 Первинна партійна організація Володимирівського районного комітету  
Комуністичної партії України, 10 од. зб., 1946–1953, 1956–1958 рр.  ............. 189 

П-2161 Первинна організація Комуністичної партії України  

Володимирівського районного управління сільського господарства,  

8 од. зб., 1945–1951, 1953 рр.  ............................................................................... 189 

П-21622 

П-2164 Вибули в утиль  
П-2165 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Веселинівської районної  
Ради народних депутатів, 37 од. зб., 1951–1962, 1965–1981 рр.  ..................... 189 

П-2166 Вибулий в утиль  
П-2167 Приєднаний до ф. № П-358  

П-2168– 

П-2169 Вибули в утиль  
П-2170– 

П-2173 Приєднаний до ф. № П-358  

П-2174 Вибулий в утиль  
П-2175 Приєднаний до ф. № П-559  

П-2176 Вибулий в утиль  
П-2177– 

П-2183 Приєднані до ф. № П-559  

П-2184 Вибулий в утиль  
П-2185– 

П-2188 Приєднані до ф. № П-559  

П-2189 Вибулий в утиль  
П-2190 Приєднаний до ф. № П-559  
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П-2191 Вибулий в утиль  
П-2192– 

П-2198 Приєднані до ф. № П-559  

П-2199– 

П-2211 Вибули в утиль  
П-2212 Приєднаний до ф. № П-559  

П-2213– 

П-2219 Вибули в утиль  
П-2220 Приєднаний до ф. № П-559  

П-2221– 

П-2222 Вибули в утиль  
П-2223 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського заводу по виробництву продовольчих товарів “Нектар”,  

40 од. зб., 1955–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2224– 

П-2225 Вибули в утиль  
П-2226 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної контори “Заготзерно”, 22 од. зб., 1944–1957 рр.  .............................. 189 

П-2227 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління культури виконкому Миколаївської обласної Ради  

народних депутатів, 41 од. зб., 1945–1981 рр.  ................................................... 189 

П-2228– 

П-2230 Вибули в утиль  
П-2231 Первинна організація Комуністичної партії України  

будівельного управління № 12 Миколаївського будівельного тресту 
“Миколаївбуд”, 16 од. зб., 1946–1962 рр.  ........................................................... 189 

П-2232– 

П-2238 Приєднані до ф. № П-278  

П-2239 Вибулий в утиль  
П-2240– 

П-2245 Приєднані до ф. № П-278  

П-2246 Мостівський районний комітет Комуністичної партії України,  

616 од. зб., 1936–1937, 1944–1959 рр.  ................................................................. 184 

П-2247– 

П-2248 Вибули в утиль  
П-2249 Первинна організація Комуністичної партії України станції  

Колосівка Одесько-Кишинівської залізниці ст. Колосівка Веселинівського  

району, 43 од. зб., 1947–1987 рр.  .......................................................................... 189 

П-2250 Первинна організація Комуністичної партії України Колосівського  

елеватора, 25 од. зб., 1949–1953, 1957–1958, 1963–1980 рр.  ............................ 189 

П-2251 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Суха Балка”  

с. Лідіївка Доманівського району, 43 од. зб., 1944–1987 рр.  .............................. 189 

П-2252 Первинна організація Комуністичної партії України  

Колосівського відділення Веселинівського районного об’єднання  
сільськогосподарської техніки, 23 од. зб., 1951–1958, 1965–1979 рр.  .............. 189 

П-2253 Первинна організація Комуністичної партії України Мостівської  
ремонтно-технічної станції, 15 од. зб., 1945–1959 рр.  ..................................... 189 

П-2254 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Перемога”  

с. Колосівка Веселинівського району, 33 од. зб., 1951–1957, 1963–1981 рр.  .... 189 
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П-2255 Вибулий в утиль  
П-2256 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  

ім. Жданова с. Бондарівка Веселинівського району,  
30 од. зб., 1951–1964, 1967–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2257– 

П-2258 Вибули в утиль  
П-2259 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Свердлова  

с. Грибоносове Доманівського району, 39 од. зб., 1954–1981 рр.  ...................... 189 

П-2260– 

П-2261 Вибули в утиль  
П-2262 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Богдана Хмельницького с. Мостове Доманівського району,  
20 од. зб., 1951–1959, 1961–1969, 1979–1981 рр.  ............................................... 189 

П-2263 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Іскра”  

с. Градівка Веселинівського району, 31 од. зб., 1947–1981 рр.  .......................... 189 

П-2264 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Радянська  

Україна” с. Михайлівка Веселинівського району, 53 од. зб., 1947–1987 рр.  ...... 189 

П-2265 Вибулий в утиль  
П-2266 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Шевченка  

с. Новопавлівка Веселинівського району, 16 од. зб., 1946–1961 рр.  .................. 189 

П-2267 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Шлях  
до комунізму” с. Поріччя Мостівського району, 20 од. зб., 1947–1958 рр.  ..... 189 

П-2268– 

П-2274 Вибули в утиль  
П-2275 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Мостівської районної Ради депутатів трудящих,  
16 од. зб., 1944–1958 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2276 Первинна організація Комуністичної партії України Мостівського  

районного відділку міліції, 17 од. зб., 1944–1949, 1954–1958 рр.  ...................... 189 

П-2277– 

П-2278 Вибули в утиль  
П-2279 Первинна партійна організація Мостівського районного комітету  

Комуністичної партії України, 16 од. зб., 1944–1958 рр.  ................................. 189 

П-2280– 

П-2284 Вибули в утиль  
П-2285 Приєднаний до ф. № П-138  

П-2286 Вибулий в утиль  
П-2287 Приєднаний до ф. № П-278, ф. № П-138  

П-2288 Вибулий в утиль  
П-2289 Приєднаний до ф. № П-138  

П-2290 Приєднаний до ф. № П-278, ф. № П-138  

П-2291 Приєднаний до ф. № П-278  

П-2292– 

П-2295 Вибули в утиль  
П-2296 Приєднаний до ф. № П-138  

П-2297– 

П-2298 Вибули в утиль  
П-2299 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Димитрова  

с. Білоусівка Вознесенського району, 42 од. зб., 1952–1987 рр.  ........................ 189 
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П-2300 Первинна партійна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Жданова с. Дорошівка Вознесенського району, 42 од. зб., 1950–1983 рр.  .... 189 

П-2301 Первинна партійна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Кірова с. Щербані Вознесенського району, 42 од. зб., 1950–1987 рр.  ......... 189 

П-2302 Первинна партійна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. 22-х червоних партизанів с. Трикрати Вознесенського району,  
51 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2303– 

П-2304 Вибули в утиль  
П-2305 Первинна партійна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Синякова м. Вознесенськ Вознесенського району,  
21 од. зб., 1946–1968 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2306– 

П-2315 Вибули в утиль  
П-2316– 

П-2322 Приєднані до ф. № П-504  

П-2323 Вибулий в утиль  
П-2324– 

П-2329 Приєднані до ф. № П-504  

П-2330 Вибулий в утиль  
П-2331 Приєднаний до ф. № П-504  

П-2332 Первомайський міський комітет Комуністичної партії України,  

9000 од. зб., 1944–1991 рр.  ................................................................................... 180 

П-2333 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

авторемонтного заводу, 42 од. зб., 1948–1987 рр.  ............................................ 189 

П-2334 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

автотранспортного підприємства № 14669, 33 од. зб., 1946–1979 рр.  .......... 189 

П-2335 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

гранітного кар’єра, 40 од. зб., 1951–1987 рр. ..................................................... 189 

П-2336 Первинна організація Комуністичної парті України Первомайської фабрики  

пластмасових виробів “Іскра”, 38 од. зб., 1944–1950, 1961–1987 рр.  .............. 189 

П-2337 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

електромережевого району, 51 од. зб., 1944–1987 рр.  ...................................... 189 

П-2338 Вибулий в утиль  
П-2339 Первинна організація Комуністичної партії України Підгороднянського  

каменедробарного заводу, 16 од. зб., 1946–1958, 1961–1962 рр.  ...................... 189 

П-2340 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

машинобудівного заводу ім. 25 Жовтня, 422 од. зб., 1944–1987 рр.  ................ 189 

П-2341 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

пивоварного заводу, 37 од. зб., 1944–1981 рр.  .................................................... 189 

П-2342 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

хлібозаводу, 35 од. зб., 1945–1981 рр.  .................................................................. 189 

П-2343– 

П-2345 Вибули в утиль  
П-2346 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

м’ясокомбінату, 11 од. зб., 1945–1955 рр.  .......................................................... 189 

П-2347 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

м’ясокомбінату, 52 од. зб., 1945–1958, 1963–1987 рр.  ...................................... 189 

П-2348 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

соковинного заводу, 53 од. зб., 1944–1987 рр.  ..................................................... 189 
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П-2349 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

заводу будівельних матеріалів, 27 од. зб., 1962–1981 рр.  .................................. 189 

П-2350– 

П-2354 Вибули в утиль  
П-2355 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайського будівельно-монтажного управління тресту  
“Промжилбуд-4”, 59 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................... 189 

П-2356 Вибулий в утиль  
П-2357 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

швейної фабрики, 64 од. зб., 1945–1987 рр.  ........................................................ 189 

П-2358 Вузловий партійний комітет Комуністичної партії  
України станції Голта Одесько-Кишинівської залізниці  
м. Первомайськ Первомайського району, 24 од. зб., 1944–1958 рр.  ................. 189 

П-2359 Первинна організація Комуністичної партії України  

залізничної станції Голта м. Первомайськ Первомайського району,  
24 од. зб., 1944–1962 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2360 Вибулий в утиль  
П-2361 Первинна організація Комуністичної партії України  

станції Первомайськ на Бузі Одесько-Кишинівської залізниці  
м. Первомайськ Первомайського району, 45 од. зб., 1944–1981 рр.  ................. 189 

П-2362– 

П-2364 Вибули в утиль  
П-2365 Первинна організація Комуністичної партії України  

рейкозварювального поїзду № 13 м. Первомайськ Первомайського району,  
36 од. зб., 1946–1979 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2366– 

П-2367 Вибули в утиль  
П-2368 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

середньої школи № 16, 37 од. зб., 1948–1958, 1961–1981 рр.  ............................ 189 

П-2369– 

П-2371 Вибули в утиль  
П-2372 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

м. Первомайськ Первомайського району, 40 од. зб., 1947, 1950–1987 рр.  ....... 189 

П-2373– 

П-2374 Вибули в утиль  
П-2375 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайського відділення Миколаївської обласної контори державного  

банку СРСР, 31 од. зб., 1951–1981 рр.  ................................................................ 189 

П-2376 Первинна партійна організація Первомайського міського комітету  
Комуністичної партії України, 47 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................. 189 

П-2377 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  
України відділу охорони здоров’я виконкому Первомайської міської Ради  

депутатів трудящих, 10 од. зб., 1944–1950 рр.  ................................................. 189 

П-2378 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  
Первомайської міської Ради народних депутатів, 62 од. зб., 1944–1987 рр.  .... 189 

П-2379 Вибулий в утиль  
П-2380 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) України  

Первомайського міського відділу Міністерства державної безпеки УРСР,  

8 од. зб., 1944–1950 рр.  ......................................................................................... 189 
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П-2381 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Первомайської міської Ради  

народних депутатів, 44 од. зб., 1945–1947, 1952–1987 рр.  ............................... 189 

П-2382 Вибулий в утиль  
П-2383 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

районного відділу зв’язку, 49 од. зб., 1944–1950, 1959–1987 рр.  ....................... 189 

П-2384 Вибулий в утиль  
П-2385 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

міського управління торгівлі, 54 од. зб., 1946–1958, 1961–1987 рр.  ................. 189 

П-2386– 

П-2388 Вибули в утиль  
П-2389 Первинна організація Комуністичної партії України  

фінансового відділу виконкому Первомайської міської Ради депутатів  
трудящих, 15 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................................................... 189 

П-2390 Первинна організація Комуністичної партії України медичного училища  

м. Первомайськ Первомайського району, 41 од. зб., 1951–1981 рр.  ................. 189 

П-2391 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу народної освіти виконкому Первомайської міської Ради депутатів  
трудящих, 13 од. зб., 1945–1957 рр.  .................................................................... 189 

П-2392 Вибулий в утиль  
П-2393 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

середньої школи № 1, 32 од. зб., 1950–1981 рр.  .................................................. 189 

П-2394 Вибулий в утиль  
П-2395 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

середньої школи № 4, 38 од. зб., 1946–1981 рр.  .................................................. 189 

П-2396 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  
середньої школи № 11, 38 од. зб., 1948–1981 рр.  ................................................ 189 

П-2397 Вибулий в утиль  
П-2398 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

середньої школи № 17, 29 од. зб., 1951–1979 рр.  ................................................ 189 

П-2399– 

П-2402 Вибули в утиль  
П-2403 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

міської лікарні № 7, 52 од. зб., 1947–1987 рр.  ..................................................... 189 

П-2404– 

П-2414 Вибули в утиль  
П-2415 Кривоозерський районний комітет Ленінської Комуністичної  

Спілки Молоді України, 764 од. зб., 1944–1962, 1965, 1971–1992 рр.  ............... 193 

П-2416– 

П-2422 Приєднані до ф. № П-2415  

П-2423– 

П-2432 Вибули в утиль  
П-2433 Первинна організація Комуністичної партії України Новоодеського  

вантажного автомобільного парку, 3 од. зб., 1960–1962 рр.  ........................... 189 

П-2434– 

П-2435 Вибули в утиль  
П-2436 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Чапаєва  

с. Новопетрівка Новоодеського району, 44 од. зб., 1947–1987 рр.  ................... 189 

П-2437– 

П-2439 Вибули в утиль  
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П-2440 Первомайський міський комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 948 од. зб., 1944–1964, 1971–1989 рр.  ........................ 193 

П-2441 

П-2452 Вибули в утиль  
П-2453 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-2454– 

П-2456 Вибули в утиль  
П-2457– 

П-2458 Приєднані до ф. № П-2440  

П-2459– 

П-2461 Приєднані до ф. № П-2587  

П-2462– 

П-2465 Вибули в утиль  
П-2466 Приєднаний до ф. № П-2440, ф. № П-2587  

П-2467– 

П-2469 Вибули в утиль  
П-2470 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-2471– 

П-2472 Вибули в утиль  
П-2473 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-2474– 

П-2483 Вибули в утиль  
П-2484 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-2485– 

П-2486 Вибули в утиль  
П-2487 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-2488 Вибулий в утиль  
П-2489– 

П-2491 Приєднані до ф. № П-2440  

П-2492– 

П-2499 Вибули в утиль  
П-2500 Приєднаний до ф. № П-504  

П-2501 Вибулий в утиль  
П-2502 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Жданова с. Ташине Березанського району, 45 од. зб., 1952–1983 рр.  ......... 189 

П-2503 Вибулий в утиль  ..................................................................................................... 189 

П-2504 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Перемога” смт Березанка Березанського району,  
54 од. зб., 1945–1961, 1965–1983 рр.  ................................................................... 189 

П-2505 Первинна організація Комуністичної партії України  

виноробного радгоспу “Березанський” с. Лимани Березанського району,  
51 од. зб., 1946–1961, 1964–1989 рр.  ................................................................... 189 

П-2506 Первинна організація Комуністичної партії України  

виноробного радгоспу “Росія” с. Коблеве Березанського району,  
62 од. зб., 1949–1955, 1957–1967, 1970–1987 рр.  ............................................... 189 

П-2507– 

П-2508 Вибули в утиль  
П-2509 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Енгельса  

с. Василівка Березанського району, 54 од. зб., 1952–1961, 1966–1989 рр.  ....... 189 
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П-2510 Вибулий в утиль  
П-2511 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Березанської районної Ради народних депутатів,  
37 од. зб., 1944–1948, 1950–1962, 1967, 1970–1983 рр.  ...................................... 189 

П-2512 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Березанської районної  
Ради народних депутатів, 33 од. зб., 1946–1961, 1967–1983 рр.  ..................... 189 

П-2513– 

П-2514 Вибули в утиль  
П-2515 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Кірова с. Данилівка Березанського району,  
50 од. зб., 1946–1951, 1953–1983 рр.  ................................................................... 189 

П-2516 Приєднаний до ф. № П-504  

П-2517 Вибулий в утиль  
П-2518– 

П-2522 Приєднані до ф. № П-504  

П-2523– 

П-2525 Вибули в утиль  
П-2526 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Жовтневий” с. Новоукраїнка Березнегуватського району,  
57 од. зб., 1949–1986 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2527 Первинна організація Комуністичної партії України  

Снігурівського автотранспортного підприємства № 14115,  

33 од. зб., 1952–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2528– 

П-2529 Вибули в утиль  
П-2530 Первинна організація Комуністичної партії України  

Березнегуватської середньої школи, 29 од. зб., 1952–1981 рр.  ......................... 189 

П-2531 Вибулий в утиль  
П-2532– 

П-2535 Приєднані до ф. № П-36  

П-2536– 

П-2540 Вибули в утиль  
П-2541 Приєднаний до ф. № П-36  

П-2542– 

П-2546 Вибули в утиль  
П-2547 Первинна організація Комуністичної партії  

України колгоспу ім. Сталіна с. Дмитрівка Вознесенського району,  
10 од. зб., 1948–1957 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2548– 

П-2552 Вибули в утиль  
П-2553– 

П-2556 Приєднані до ф. № П-2587  

П-2557– 

П-2560 Вибули в утиль  
П-2561– 

П-2564 Приєднані до ф. № П-2587  

П-2565 Вибулий в утиль  
П-2566– 

П-2572 Приєднані до ф. № П-2587  
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П-2573 Вибулий в утиль  
П-2574– 

П-2577 Приєднані до ф. № П-2587  

П-2578– 

П-2580 Вибули в утиль  
П-2581– 

П-2583 Приєднані до ф. № П-2587  

П-2584– 

П-2585 Вибули в утиль  
П-2586 Приєднаний до ф. № П-2440, ф. № П-2587  

П-2587 Первомайський районний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 895 од. зб., 1944–1958, 1965–1992 рр.  ........................ 193 

П-2588– 

П-2589 Вибули в утиль  
П-2590 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Південний”  

с. Котляреве Жовтневого району, 50 од. зб., 1949–1987 рр.  ............................ 189 

П-2591 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  
ім. Петровського с. Михайло-Ларине Жовтневого району,  
14 од. зб., 1930–1933, 1937–1938, 1948–1956 рр.  ............................................... 189 

П-2592 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Ворошилова с. Новогригорівка Жовтневого району,  
10 од. зб., 1932, 1950–1959 рр.  ............................................................................. 189 

П-2593 Вибулий в утиль  
П-2594 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Гвардія Ілліча” с. Михайло-Ларине Жовтневого району,  
56 од. зб., 1930–1933, 1937–1938, 1948–1987 рр.  ............................................... 189 

П-2595 Вибулий в утиль  
П-2596 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Калініна с. Новомиколаївка Жовтневого району,  
8 од. зб., 1946–1953, 1955–1956 рр.  ..................................................................... 189 

П-2597– 

П-2599 Вибули в утиль  
П-2600 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Батьківщина”  

с. Пересадівка Жовтневого району, 55 од. зб., 1947–1987 рр.  .......................... 189 

П-2601– 

П-2613 Вибули в утиль  
П-2614– 

П-2617 Приєднані до ф. № П-328  

П-2618 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  
України суднобудівного заводу “Океан” м. Миколаїв,  
178 од. зб., 1952–1953, 1957–1989 рр.  ................................................................. 195 

П-2619– 

П-2621 Вибули в утиль  
П-2622 Приєднаний до ф. № П-328  

П-2623– 

П-2624 Вибули в утиль  
П-2625 Первинна організація Комуністичної партії України автотранспортного  

підприємства № 14827 м. Миколаїв, 48 од. зб., 1952–1987 рр.  ......................... 189 

П-2626 Вибулий в утиль  
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П-2627 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
середньої школи № 4, 11 од. зб., 1952–1962 рр.  .................................................. 189 

П-2628– 

П-2636 Вибули в утиль  
П-2637 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівського  

ремонтно-механічного заводу, 34 од. зб., 1952–1956, 1960–1986 рр.  ............... 189 

П-2638– 

П-2639 Вибули в утиль  
П-2640 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

комбінату хлібопродуктів, 41 од. зб., 1946–1987 рр.  ........................................ 189 

П-2641– 

П-2646 Вибули в утиль  
П-2647 Приєднаний до ф. № П-15  

П-2648 Приєднаний до ф. № П-15, ф. № П-3205  

П-2649 Вибулий в утиль  
П-2650 Приєднаний до ф. № П-15  

П-2651 Вибулий в утиль  
П-2652 Приєднаний до ф. № П-15  

П-2653– 

П-2660 Вибули в утиль  
П-2661– 

П-2666 Приєднані до ф. № П-358  

П-2667 Вибулий в утиль  
П-2668– 

П-2671 Приєднані до ф. № П-358  

П-2672– 

П-2675 Вибули в утиль  
П-2676 Приєднаний до ф. № П-358  

П-2677– 

П-2680 Вибули в утиль  
П-2681 Приєднаний до ф. № П-358  

П-2682– 

П-2695 Вибули в утиль  
П-2696 Первинна партійна організація Миколаївського  

міського комітету Комуністичної партії України,  

50 од. зб., 1934–1937, 1944–1962, 1965–1982 рр.  ................................................ 189 

П-2697– 

П-2704 Вибули в утиль  
П-2705 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної туберкульозної лікарні, 56 од. зб., 1951–1987 рр.  ............................... 189 

П-2706 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного управління міліції, 30 од. зб., 1944–1956 рр.  ...................................... 189 

П-2707– 

П-2709 Вибули в утиль  
П-2710 Первинна організація Комуністичної партії України Мостівської  

середньої школи, 26 од. зб., 1952–1980 рр.  .......................................................... 189 

П-2711– 

П-2712 Вибули в утиль  
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П-2713 Приєднаний до ф. № П-137  

П-2714 Первомайський районний комітет Комуністичної партії України,  

4979 од. зб., 1932–1933, 1936–1937, 1944–1958, 1965–1991 рр.  ........................ 185 

П-2715– 

П-2717 Вибули в утиль  
П-2718 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

цукрового заводу, 118 од. зб., 1955–1960, 1963–1987 рр.  .................................. 189 

П-2719 Вибулий в утиль  
П-2720 Первинна організація Комуністичної партії України насінницького радгоспу 

“Мигія” с. Мигія Первомайського району, 8 од. зб., 1945–1952 рр.  ................. 189 

П-2721 Вибулий в утиль  
П-2722 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

гренажного заводу, 17 од. зб., 1945–1961 рр.  ..................................................... 189 

П-2723 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайського ремонтного підприємства районного агропромислового  

об’єднання, 40 од. зб., 1951–1961, 1964–1987 рр.  .............................................. 189 

П-2724 Вибулий в утиль  
П-2725 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Більшовик”  

с. Кумарі Первомайського району, 38 од. зб., 1950–1987 рр.  ............................ 189 

П-2726– 

П-2727 Вибули в утиль  
П-2728 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Зорі Кремля”  

с. Мигія Первомайського району, 35 од. зб., 1945–1952, 1955–1977 рр. ........... 189 

П-2729 Вибулий в утиль  
П-2730 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Авангард” с. Лукашівка Первомайського району,  
39 од. зб., 1945–1961, 1964–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2731 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Чкалова с. Катеринка Первомайського району,  
40 од. зб., 1947–1955,1958–1981 рр.  .................................................................... 189 

П-2732– 

П-2734 Вибули в утиль  
П-2735 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Партизанська Іскра” с. Кримка Первомайського району,  
30 од. зб., 1951–1960, 1962–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2736 Вибулий в утиль  
П-2737 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Шевченка с. Синюхін Брід Первомайського району,  
39 од. зб., 1951–1953, 1955–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2738 Вибулий в утиль  
П-2739 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Росія” с. Степківка Первомайського району,  
58 од. зб., 1950–1952, 1954–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2740 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Перемога” с. Чаусове Первомайського району,  
43 од. зб., 1948–1952, 1955–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2741– 

П-2743 Вибули в утиль  
П-2744 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Первомайської районної Ради народних депутатів,  
43 од. зб., 1951–1953, 1957–1987 рр.  ................................................................... 189 
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П-2745 Первинна партійна організація Первомайського районного комітету  
Комуністичної партії України, 37 од. зб., 1947–1956, 1963–1981 рр.  ............. 189 

П-2746– 

П-2748 Вибули в утиль  
П-2749 Первинна організація Комуністичної партії України управління в справах  

сільського і колгоспного будівництва виконкому Миколаївської обласної  
Ради депутатів трудящих, 15 од. зб., 1945–1959 рр.  ........................................ 189 

П-2750 Первинна організація Комуністичної партії  
України виконкому Центральної районної Ради народних депутатів,  
43 од. зб., 1951–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2751– 

П-2754 Вибули в утиль  
П-2755 Приєднаний до ф. № П-86  

П-2756– 

П-2758 Вибули в утиль  
П-2759 Врадіївський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 708 од. зб., 1937–1941, 1944–1962, 1967–1989 рр.  ................. 193 

П-2760– 

П-2765 Приєднані до ф. № П-2759  

П-2766 Вибулий в утиль  
П-2767 Приєднаний до ф. № П-2759  

П-2768– 

П-2769 Вибули в утиль  
П-2770– 

П-2771 Приєднані до ф. № П-2759  

П-2772 Вибули в утиль  
П-2773 Приєднаний до ф. № П-2759  

П-2774 Вибулий в утиль  
П-2775– 

П-2776 Приєднані до ф. № П-17  

П-2777– 

П-2781 Вибули в утиль  
П-2782– 

П-2788 Приєднані до ф. № П-559  

П-2789– 

П-2793 Вибули в утиль  
П-2794 Приєднаний до ф. № П-559  

П-2795– 

П-2796 Вибули в утиль  
П-2797 Партійний комітет Комуністичної партії України Південного  

турбінного заводу “Зоря” м. Миколаїв, 2205 од. зб., 1949–1987 рр.  ................ 188 

П-2798– 

П-2799 Вибули в утиль  
П-2800 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного управління громадського харчування, 66 од. зб., 1945–1980 рр.  ..... 189 

П-2801 Вибулий в утиль  
П-2802 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

макаронної фабрики, 40 од. зб., 1927–1928, 1936–1937, 1944–1981 рр.  ........... 189 
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П-2803 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

автотранспортного підприємства № 14854, 48 од. зб., 1948–1987 рр.  ......... 189 

П-2804– 

П-2807 Вибули в утиль  
П-2808– 

П-2816 Приєднані до ф. № П-61  

П-2817– 

П-2827 Вибули в утиль  
П-2828 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Акмечетські Ставки” с. Акмечетські Ставки  

Доманівського району, 55 од. зб., 1945–1987 рр.  ................................................ 189 

П-2829 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Богданівка” с. Богданівка Доманівського району,  
51 од. зб., 1945–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2830 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. Фрунзе с. Фрунзе Доманівського району,  
43 од. зб., 1944–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2831 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Шляховий” с. Маринівка Доманівського району,  
48 од. зб., 1944–1945, 1947–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2832 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Енгельса  

с. Зелений Яр Доманівського району, 43 од. зб., 1946–1987 рр.  ........................ 189 

П-2833 Первинна організація Комуністичної партії України Акмечетської  
машинно-тракторної станції, 12 од. зб., 1945–1949, 1951–1957 рр.  .............. 189 

П-2834 Первинна організація Комуністичної партії України  

Доманівського районного об’єднання сільськогосподарської техніки,  

38 од. зб., 1945–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2835 Первинна організація Комуністичної партії України Маринівської  
машинно-тракторної станції, 14 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................. 189 

П-2836– 

П-2838 Вибули в утиль  
П-2839 Первинна організація Комуністичної партії  

України колгоспу ім. Котовського смт Доманівка Доманівського району,  
39 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2840 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Суворова  

с. Прибужжя Доманівського району, 46 од. зб., 1947–1987 рр.  ....................... 189 

П-2841– 

П-2843 Вибули в утиль  
П-2844 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Карла Маркса с. Кузнецове Доманівського району,  
36 од. зб., 1947–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2845 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Щорса с. Царедарівка Доманівського району,  
43 од. зб., 1948–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2846 Вибулий в утиль  
П-2847 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Першого Травня с. Щасливка Доманівського району,  
41 од. зб., 1952–1958, 1961–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2848 Вибулий в утиль  
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П-2849 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Aврора” с. Володимирівка Доманівського району,  
35 од. зб., 1952–1958, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2850– 

П-2852 Вибули в утиль  
П-2853 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Ленінська іскра” с. Маринівка Доманівського району,  
23 од. зб., 1946–1950, 1952–1969 рр.  ................................................................... 189 

П-2854– 

П-2855 Вибули в утиль  
П-2856 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Прогрес” с. Зелений Яр Доманівського району,  
33 од. зб., 1950–1958, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2857 Вибулий в утиль  
П-2858 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Леніна с. Богданівка Доманівського району,  
47 од. зб., 1946–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2859 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Шевченка с. Олександрівка Доманівського району,  
36 од. зб., 1952–1956, 1958–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-2860– 

П-2864 Вибули в утиль  
П-2865 Первинна організація Комуністичної партії України  

Доманівської районної лікарні, 36 од. зб., 1947–1981 рр.  .................................. 189 

П-2866 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому  
Доманівської районної Ради народних депутатів, 37 од. зб., 1945–1981 рр.  .... 189 

П-2867 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Доманівської районної Ради  

народних депутатів, 36 од. зб., 1944–1946, 1957, 1960–1981 рр.  ..................... 189 

П-2868 Первинна організація Комуністичної партії України Доманівської  
районної спілки споживчих товариств, 44 од. зб., 1946–1987 рр.  ................... 189 

П-2869 Первинна партійна організація Доманівського районного комітету  
Комуністичної партії України, 40 од. зб., 1944–1981 рр.  ................................. 189 

П-2870 Вибулий в утиль  
П-2871 Первинна організація Комуністичної партії України Доманівських  

районних народного суду і прокуратури, 23 од. зб., 1947–1977 рр.  .................. 189 

П-2872– 

П-2873 Вибули в утиль  
П-2874 Доманівський районний комітет Комуністичної партії України,  

4416 од. зб., 1929–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.  ............................................ 184 

П-2875 Вибулий в утиль  
П-2876 Кривоозерський районний комітет Комуністичної партії України,  

4079 од. зб., 1930–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.  ............................................ 184 

П-2877 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. газети “Правда” с. Калинівка Єланецького району,  
75 од. зб., 1951–1956,1960–1987 рр.  .................................................................... 189 

П-2878 Врадіївський районний комітет Комуністичної партії України,  

3279 од. зб., 1932–1933, 1936–1941, 1944–1962, 1967–1991 рр.  ........................ 184 

П-2879– 

П-2883 Вибули в утиль  
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П-2884 Первинна організація Комуністичної партії України Біляєвської  
машинно-тракторної станції, 15 од. зб., 1945–1958 рр.  .................................. 189 

П-2885 Первинна організація Комуністичної партії України  

Врадіївського ремонтно-транспортного підприємства,  

45 од. зб., 1945–1961, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2886 Первинна організація Комуністичної партії України Сирівської  
машинно-тракторної станції, 15 од. зб., 1945–1957 рр.  .................................. 189 

П-2887– 

П-2889 Вибули в утиль  
П-2890 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Дзержинського с. Юзефпіль Великоврадіївського району,  
11 од. зб., 1946–1957 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2891 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Батьківщина” с. Федорівка Врадіївського району,  
23 од. зб., 1951–1959, 1966–1977, 1980–1981 рр.  ............................................... 189 

П-2892 Вибулий в утиль  
П-2893 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “40 років Жовтня” с. Адамівка Врадіївського району,  
40 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2894 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Іскра”  

с. Нововасилівка Врадіївського району, 30 од. зб., 1951–1980 рр.  .................... 189 

П-2895 Вибулий в утиль  
П-2896 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Україна” смт Врадіївка Врадіївського району,  
56 од. зб., 1947–1961, 1967–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2897 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Гуляницьке Врадіївського району, 45 од. зб., 1946–1961, 1965–1987 рр.  ...... 189 

П-2898– 

П-2899 Вибули в утиль  
П-2900 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Орджонікідзе с. Велика Врадіївка Великоврадіївського району,  
12 од. зб., 1945–1955 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2901 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Світанок” с. Доброжанівка Врадіївського району,  
22 од. зб., 1948–1951, 1953–1961, 1965–1975 рр.  ............................................... 189 

П-2902 Вибулий в утиль  
П-2903 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Жовтень” с. Адамівка Врадіївського району,  
30 од. зб., 1950–1956, 1962–1974, 1981–1987 рр.  ............................................... 189 

П-2904– 

П-2907 Вибули в утиль  
П-2908 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Перемога” с. Великовеселе Врадіївського району,  
39 од. зб., 1950–1962, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-2909 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Батьківщина”  

с. Краснопіль Врадіївського району, 31 од. зб., 1953–1981 рр. .......................... 189 

П-2910 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
“Шляхом Леніна” с. Сирове Врадіївського району, 46 од. зб., 1950–1987 рр.  .... 189 

П-2911– 

П-2915 Вибули в утиль  
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П-2916 Первинна організація Комуністичної партії України Врадіївської  
районної лікарні, 25 од. зб., 1963–1987 рр.  .......................................................... 189 

П-2917– 

П-2918 Вибули в утиль  
П-2919 Первинна організація Комуністичної партії України Врадіївської районної  

спілки споживчих товариств, 21 од. зб., 1968–1987 рр.  ................................... 189 

П-2920 Первинна партійна організація Врадіївського районного комітету  
Комуністичної партії України, 38 од. зб., 1944–1960, 1967–1981 рр.  ............. 189 

П-2924– 

П-2925 Вибули в утиль  
П-2926 Доманівський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 

України, 847 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр.  .................................................. 193 

П-2927– 

П-2936 Приєднані до ф. № П-2926  

П-2937– 

П-2938 Вибули в утиль  
П-2939– 

П-2950 Приєднані до ф. № П-2926  

П-2951– 

П-2953 Вибули в утиль  
П-2954– 

П-2955 Приєднані до ф. № П-2926  

П-2957– 

П-2958 Вибули в утиль  
П-2959 Приєднаний до ф. № П-2926  

П-2960– 

П-2962 Вибули в утиль  
П-2963 Приєднаний до ф. № П-2926  

П-2964– 

П-2967 Вибули в утиль  
П-2968 Приєднаний до ф. № П-2926  

П-2969– 

П-2971 Вибули в утиль  
П-2972 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Шевченка с. Червона Знам’янка Казанківського району,  
33 од. зб., 1952–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-2973– 

П-2975 Вибули в утиль  
П-2976– 

П-2979 Приєднані до ф. № П-560  

П-2980– 

П-2982 Вибули в утиль  
П-2983– 

П-2984 Приєднані до ф. № П-281  

П-2985 Вибулий в утиль  
П-2986 Приєднаний до ф. № П-281  

П-2987 Вибулий в утиль  
П-2988– 

П-2989 Приєднані до ф. № П-281  
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П-2990 Приєднаний до ф. № П-36, ф. № П-138  

П-2991– 

П-2995 Вибули в утиль  
П-2996 Приєднаний до ф. № П-139  

П-2997– 

П-2998 Вибули в утиль  
П-2999– 

П-3001 Приєднані до ф. № П-139  

П-3002 Вибулий в утиль  
П-3003 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-3004– 

П-3013 Вибули в утиль  
П-3014– 

П-3018 Приєднані до ф. № П-84  

П-3019– 

П-3025 Вибули в утиль  
П-3026 Приєднаний до ф. № П-84  

П-3027 Вибулий в утиль  
П-3028– 

П-3029 Приєднані до ф. № П-84  

П-3030 Вибулий в утиль  
П-3031 Приєднаний до ф. № П-84  

П-3032– 

П-3037 Вибули в утиль  
П-3038 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС с. Червоноволодимирівка Веселинівського  

району, 12 од. зб., 1946–1947, 1953–1962 рр.  ...................................................... 189 

П-3039– 

П-3043 Вибулий в утиль  
П-3044– 

П-3045 Приєднані до ф. № П-15  

П-3046– 

П-3047 Вибули в утиль  
П-3048 Приєднаний до ф. № П-35  

П-3049 Вибулий в утиль  
П-3050– 

П-3052 Приєднані до ф. № П-35  

П-3053– 

П-3055 Вибулий в утиль  
П-3056– 

П-3057 Приєднані до ф. № П-35  

П-3058– 

П-3065 Вибули в утиль  
П-3066 Політичний відділ Миколаївського обласного військового комісаріату,  

1391 од. зб., 1938–1941, 1944–1991 рр.  ............................................................... 188 

П-3066– 

П-3069 Вибули в утиль  
П-3070 Приєднаний до ф. № П-2587  
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П-3071 Вибулий в утиль  
П-3072– 

П-3075 Приєднані до ф. № П-2587  

П-3076– 

П-3083 Вибули в утиль  
П-3084 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

автотранспортного підприємства № 14864, 36 од. зб., 1959–1987 рр.  .......... 189 

П-3085 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  
меблевої фабрики, 39 од. зб., 1961–1987 рр.  ....................................................... 189 

П-3086– 

П-3089 Вибули в утиль  
П-3090 Первинна організація Комуністичної партії України Баштанської  

середньої школи № 3, 31 од. зб., 1953–1981 рр.  .................................................. 189 

П-3091– 

П-3094 Вибули в утиль  
П-3095 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3096– 

П-3102 Вибули в утиль  
П-3103 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайської  

транспортно-експлуатаційної контори Миколаївської обласної спілки  

споживчих товариств, 22 од. зб., 1952–1957, 1961, 1965–1979 рр.  ................. 189 

П-3104– 

П-3109 Вибули в утиль  
П-3110 Первинна організація Комуністичної партії України  

заводу сільськогосподарських машин с. Кам’яний Міст  

Первомайського району, 48 од. зб., 1944–1981 рр.  ............................................. 189 

П-3111 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “25 років Жовтня” с. Жовтневе Первомайського району,  
49 од. зб., 1948–1952, 1954–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3112 Вибулий в утиль  
 П-3113 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Зоря”  

с. Тарасівка Первомайського району, 32 од. зб., 1953–1967, 1969–1981 рр.  .... 189 

П-3114– 

П-3122 Вибули в утиль  
П-3123 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Сталіна  

с. Лозуватка Первомайського району, 10 од. зб., 1946–1957 рр.  ...................... 189 

П-3124 Вибулий в утиль  
П-3125 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Комунар”  

с. Довга Пристань Первомайського району, 41 од. зб., 1954, 1957–1987 рр. ..... 189 

П-3126– 

П-3127 Вибули в утиль  
П-3128 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС с. Романова Балка Первомайського району,  
40 од. зб., 1958–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3129 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайської районної спілки споживчих товариств,  
39 од. зб., 1944–1950, 1956–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3130– 

П-3131 Вибули в утиль  
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П-3132 Первинна організація Комуністичної партії України  

Мигіївського радгоспу-технікуму, 54 од. зб., 1946–1987 рр.  ............................. 189 

П-3133 Первинна організація Комуністичної партії України  

Кримківської середньої школи ім. Партизанської іскри,  

25 од. зб., 1952–1953, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3134 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу “Металіст”, 43 од. зб., 1951–1987 рр.  ................................................... 189 

П-3135 Вибулий в утиль  
П-3136 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

кондитерської фабрики, 69 од. зб., 1931–1937, 1946–1987 рр.  ......................... 189 

П-3137 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного управління харчової промисловості, 31 од. зб., 1952–1980 рр.  ....... 189 

П-3138– 

П-3140 Вибули в утиль  
П-3141 Первинна організація Комуністичної партії України  

Ленінських районного народного суду і районної прокуратури,  

24 од. зб., 1953–1955, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3142– 

П-3157 Вибули в утиль  
П-3158– 

П-3161 Приєднані до ф. № П-61  

П-3162– 

П-3166 Вибули в утиль  
П-3167 Приєднаний до ф. № П-61  

П-3168– 

П-3172 Вибули в утиль  
П-3173 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Дмитрівка Березанського району, 43 од. зб., 1949–1989 рр.  ......................... 189 

П-3174 Вибулий в утиль  
П-3175 Первинна організація Комуністичної партії України  

винорадгоспу “Українка” с. Червона Українка Березанського району,  
45 од. зб., 1953–1961, 1964–1983 рр.  ................................................................... 189 

П-3176 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Дружба” с. Краснопілля Березанського району,  
31 од. зб., 1950–1975 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3177– 

П-3178 Вибули в утиль  
П-3179 Первинна організація Комуністичної партії України Березанської  

середньої школи, 29 од. зб., 1952–1963, 1967–1983 рр.  ...................................... 189 

П-3180– 

П-3181 Приєднані до ф. № П-2415  

П-3182– 

П-3184 Вибули в утиль  
П-3185 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Богдана Хмельницького с. Захарівка Врадіївського району,  
25 од. зб., 1954–1962, 1966–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3186 Вибули в утиль  
П-3187 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Червоний прапор” с. Богемка Врадіївського району,  
37 од. зб., 1954–1961, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 
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П-3188 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Врадіївської селищної Ради народних депутатів,  
30 од. зб., 1946–1948, 1953–1979 рр.  ................................................................... 189 

П-3189– 

П-3192 Вибули в утиль  
П-3193 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу “Електротехнік”, 40 од. зб., 1952–1987 рр.  ........................................... 189 

П-3194 Вибулий в утиль  
П-3195 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

міського молочного заводу, 41 од. зб., 1952–1987 рр.  ........................................ 189 

П-3196– 

П-3199 Вибули в утиль  
П-3200 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

пологового будинку № 1, 27 од. зб., 1951–1978 рр.  ............................................. 189 

П-3201– 

П-3204 Вибули в утиль  
П-3205 Мостівський районний комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України, 294 од. зб., 1944–1950, 1952–1959 рр.  ..................................... 193 

П-3206 Приєднаний до ф. № П-3205  

П-3207– 

П-3208 Вибули в утиль  
П-3209 Приєднаний до ф. № П-2926, ф. № П-3205  

П-3210– 

П-3216 Приєднані до ф. № П-3205  

П-3217 Приєднаний до ф. № П-15, ф. № П-3205  

П-3218– 

П-3222 Приєднані до ф. № П-3205  

П-3223 Приєднаний до ф. № П-2926, ф. № П-3205  

П-3224 Приєднаний до ф. № П-15, ф. № П-3205  

П-3225– 

П-3241 Приєднані до ф. № П-3205  

П-3242– 

П-3245 Вибули в утиль  
П-3246 Приєднаний до ф. № П-3205  

П-3247– 

П-3254 Вибули в утиль  
П-3255 Приєднаний до ф. № П-3205  

П-3256– 

П-3260 Вибули в утиль  
П-3261 Приєднаний до ф. № П-3205  

П-3262– 

П-3269 Вибули в утиль  
П-3270– 

П-3271 Приєднані до ф. № П-98  

П-3272– 

П-3273 Вибули в утиль  
П-3274– 

П-3275 Приєднані до ф. № П-36  
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П-3276– 

П-3277 Вибули в утиль  
П-3278 Приєднаний до ф. № П-36  

П-3279– 

П-3281 Вибули в утиль  
П-3282– 

П-3283 Приєднані до ф. № П-86  

П-3284 Вибулий в утиль  
П-3285 Приєднаний до ф. № П-86  

П-3286 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С. О. Макарова,  

114 од. зб., 1942–1947, 1951–1960, 1964–1967, 1969–1989 рр.  .......................... 195 

П-3287 Вибулий в утиль  
П-3288– 

П-3289 Приєднані до ф. № П-17  

П-3290 Вибулий в утиль  
П-3291 Приєднаний до ф. № П-281, ф. № П-559  

П-3292– 

П-3299 Вибули в утиль  
П-3300 Приєднаний до ф. № П-504  

П-3301– 

П-3303 Вибули в утиль  
П-3304– 

П-3310 Приєднаний до ф. № П-504  

П-3311– 

П-3323 Вибули в утиль  
П-3324 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3325– 

П-3327 Вибули в утиль  
П-3328– 

П-3335 Приєднані до ф. № П-358  

П-3336– 

П-3337 Вибули в утиль  
П-3338 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3339 Вибулий в утиль  
П-3340 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3341– 

П-3349 Вибули в утиль  
П-3350 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3351– 

П-3353 Вибули в утиль  
П-3354 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3355– 

П-3357 Вибули в утиль  
П-3358 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-3359– 

П-3362 Вибули в утиль  
П-3363 Приєднаний до ф. № П-36, ф. № П-138  
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П-3364– 

П-3366 Вибули в утиль  
П-3367– 

П-3371 Приєднані до ф. № П-2926  

П-3372– 

П-3385 Вибули в утиль  
П-3386 Приєднаний до ф. № П-87  

П-3387– 

П-3389 Вибули в утиль  
П-3390 Приєднаний до ф. № П-87  

П-3391– 

П-3393 Вибули в утиль  
П-3394– 

П-3395 Приєднані до ф. № П-87  

П-3396 Вибулий в утиль  
П-3397– 

П-3401 Приєднані до ф. № П-87  

П-3402– 

П-3409 Вибули в утиль  
П-3410 Приєднаний до ф. № П-87  

П-3411– 

П-3413 Вибули в утиль  
П-3414– 

П-3415 Приєднані до ф. № П-87  

П-3416– 

П-3417 Вибули в утиль  
П-3418– 

П-3419 Приєднані до ф. № П-87  

П-3420– 

П-3432 Вибули в утиль  
П-3433– 

П-3436 Приєднані до ф. № П-87  

П-3437 Вибулий в утиль  
П-3438 Приєднаний до ф. № П-87  

П-3439 Вибулий в утиль  
П-3440 Приєднаний до ф. № П-87  

П-3441– 

П-3446 Вибули в утиль  
П-3447 Первинна організація Комуністичної партії України Великомечетнянської  

машинно-тракторної станції, 11 од. зб., 1946–1958 рр.  .................................. 189 

П-3448 Первинна організація Комуністичної партії України  

Кривоозерського районного об’єднання сільськогосподарської техніки,  

38 од. зб., 1950–1959, 1964–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3449 Вибулий в утиль  
П-3450 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. газети “Правда” с. Очеретня Кривоозерського району,  
23 од. зб., 1950–1961, 1965–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3451 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Перемога”  

с. Бурилове Кривоозерського району, 47 од. зб., 1950–1987 рр.  ........................ 189 
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П-3452 Вибулий в утиль  
П-3453 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Горького с. Багачівка Кривоозерського району,  
37 од. зб., 1951–1957, 1959–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3454 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Жданова смт Криве Озеро Кривоозерського району,  
29 од. зб., 1951–1958, 1961–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3455 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
“Заповіт Ілліча” смт Криве Озеро Кривоозерського району,  
51 од. зб., 1950–1961, 1965–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3456 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Володимира Ілліча с. Тридуби Кривоозерського району,  
45 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3457– 

П-3458 Вибули в утиль  
П-3459 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Калініна с. Красненьке Кривоозерського району,  
40 од. зб., 1951–1958, 1962–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3460 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Куйбишева с. Луканівка Кривоозерського району,  
49 од. зб., 1950–1958, 1961–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3461 Вибулий в утиль  
П-3462 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Пам’ять Леніна” с. Берізки Кривоозерського району,  
38 од. зб., 1950–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3463 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Зоря комунізму” с. Секретарка Кривоозерського району,  
38 од. зб., 1952–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3464 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Мічуріна с. Курячі Лози Кривоозерського району,  
39 од. зб., 1950–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3465– 

П-3466 Вибули в утиль  
П-3467 Первинна організація Комуністичної партії  

України колгоспу “Гігант” с. Велика Мечетня Кривоозерського району,  
41 од. зб., 1950–1955, 1958–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3468 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Радянська Україна” с. Голоскове Кривоозерського району,  
42 од. зб., 1951–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3469 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Радянська Росія” смт Криве Озеро Кривоозерського району,  
47 од. зб., 1950–1955, 1957–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-3470 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу ім. Свердлова смт Криве Озеро Кривоозерського району,  
17 од. зб., 1950–1973 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3471 Вибулий в утиль  
П-3472 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Прогрес” с. Леніне Кривоозерського району,  
28 од. зб., 1950–1957, 1961, 1964–1977, 1981 рр.  ............................................... 189 

П-3473 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Чапаєва  

с. Мазурове Кривоозерського району, 28 од. зб., 1950–1961, 1965–1981 рр.  ..... 189 
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П-3474 Первинна організація Комуністичної партії України  

колгоспу “Світанок” с. Кам’яна Балка Первомайського району,  
40 од. зб., 1950–1965, 1967–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3475 Первинна організація Комуністичної партії України Кривоозерського  

маслозаводу, 2 од. зб., 1960–1961 рр.  .................................................................. 189 

П-3476 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Щорса  

с. Тернувате Кривоозерського району, 22 од. зб., 1950–1958, 1961–1976 рр.  .... 189 

П-3477– 

П-3485 Вибули в утиль  
П-3486 Первинна організація Комуністичної партії України  

виконкому Кривоозерської районної Ради народних депутатів,  
36 од. зб., 1944–1961, 1965–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3487 Первинна організація Комуністичної партії України відділу  
внутрішніх справ виконкому Кривоозерської районної Ради народних  
депутатів, 21 од. зб., 1960, 1965–1981 рр.  ......................................................... 189 

П-3488– 

П-3489 Вибули в утиль  
П-3490 Первинна партійна організація Кривоозерського районного комітету  

Комуністичної партії України, 30 од. зб., 1951–1961, 1965–1981 рр.  ............. 189 

П-3491– 

П-3495 Вибули в утиль  
П-3496 Приєднаний до ф. № П-137  

П-3497– 

П-3499 Вибули в утиль  
П-3500 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівської  

середньої школи № 2, 22 од. зб., 1954–1958, 1965–1981 рр.  .............................. 189 

П-3501 Вибулий в утиль  
П-3502 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

радіоцентру, 30 од. зб., 1953–1981 рр.  ................................................................ 189 

П-3503– 

П-3505 Вибули в утиль  
П-3506 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу ім. Ворошилова смт Жовтневе Жовтневого  

району, 12 од. зб., 1946–1958 рр.  .......................................................................... 189 

П-3507 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна  

с. Калинівка Жовтневого району, 56 од. зб., 1937–1938, 1946–1987 рр.  .......... 189 

П-3508– 

П-3514 Вибули в утиль  
П-3515 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу ім. Лейтенанта Шмідта с. Рибаківка  

Березанського району, 34 од. зб., 1952–1983 рр.  ................................................ 189 

П-3516 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Зоря”  

с. Малахове Березанського району, 37 од. зб., 1955–1983 рр.  ........................... 189 

П-3517 Вибулий в утиль  
П-3518 Первинна організація Комуністичної партії України риболовецького  

колгоспу “Південнобузький” м. Нова Одеса Новоодеського району,  
29 од. зб., 1954–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-3519– 

П-3523 Вибули в утиль  
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П-3524 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Куйбишева с. Кутузівка Веселинівського району,  
23 од. зб., 1944–1950, 1954–1960, 1964–1972 рр.  ............................................... 189 

П-3525 Вибулий в утиль  
П-3526 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

річкового порту, 50 од. зб., 1945–1987 рр.  ......................................................... 189 

П-3527– 

П-3534 Вибули в утиль  
П-3535 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

культурно-освітнього училища, 37 од. зб., 1954–1981 рр.  ................................ 189 

П-3536 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
середньої школи № 22, 34 од. зб., 1953–1988 рр.  ................................................ 189 

П-3537– 

П-3538 Вибули в утиль  
П-3539 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3540– 

П-3542 Вибули в утиль  
П-3543 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3544– 

П-3548 Вибули в утиль  
П-3549 Первинна організація Комуністичної партії України Доманівської  

середньої школи № 1, 25 од. зб., 1948, 1954, 1958–1981 рр.  .............................. 189 

П-3550– 

П-3554 Вибули в утиль  
П-3555 Первинна організація Комуністичної партії України Возсіятської  

середньої школи, 25 од. зб., 1954–1960,1966–1981 рр.  ....................................... 189 

П-3556– 

П-3567 Вибули в утиль  
П-3568 Приєднаний до ф. № П-17  

П-3569 Вибулий в утиль  
П-3570– 

П-3572 Приєднані до ф. № П-17  

П-3573– 

П-3574 Вибули в утиль  
П-3575 Приєднаний до ф. № П-17  

П-3576 Вибулий в утиль  
П-3577 Приєднаний до ф. № П-17  

П-3578 Вибулий в утиль  
П-3579 Приєднаний до ф. № П-17  

П-3580– 

П-3614 Вибули в утиль  
П-3615– 

П-3619 Приєднані до ф. № П-2587  

П-3620– 

П-3625 Вибули в утиль  
П-3626– 

П-3627 Приєднані до ф. № П-2587  

П-3628 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  
середньої школи № 2, 28 од. зб., 1954–1966 рр.  .................................................. 189 
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П-3629– 

П-3730 Вибули в утиль  
П-3731– 

П-3635 Приєднані до ф. № П-258  

П-3636 Вибулий в утиль  
П-3637– 

П-3639 Приєднані до ф. № П-258  

П-3640 Вибулий в утиль  
П-3641– 

П-3646 Приєднані до ф. № П-258  

П-3647 Вибулий в утиль  
П-3648 Приєднаний до ф. № П-258  

П-3649– 

П-3654 Вибули в утиль  
П-3655– 

П-3656 Приєднані до ф. № П-258  

П-3657– 

П-3659 Вибули в утиль  
П-3660– 

П-3661 Приєднані до ф. № П-258  

П-3662 Вибулий в утиль  
П-3663 Приєднані до ф. № П-281  

П-3664– 

П-3667 Вибули в утиль  
П-3668 Приєднаний до ф. № П-504  

П-3669– 

П-3671 Вибули в утиль  
П-3672 Приєднаний до ф. № П-504  

П-3673 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3674– 

П-3683 Вибули в утиль  
П-3684 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3685– 

П-3686 Вибули в утиль  
П-3687 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3688– 

П-3689 Вибули в утиль  
П-3690 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3691 Вибулий в утиль  
П-3692 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3696 Вибулий в утиль  
П-3694 Приєднаний до ф. № П-139  

П-3695– 

П-3710 Вибули в утиль  
П-3711– 

П-3713 Приєднані до ф. № П-559  

П-3714 Приєднаний до ф. № П-138  

П-3715 Вибулий в утиль  
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П-3716 Приєднаний до ф. № П-138  

П-3717 Вибулий в утиль  
П-3718– 

П-3721 Приєднані до ф. № П-138  

П-3722 Приєднаний до ф. № П-36, ф. № П-138  

П-3723 Приєднаний до ф. № П-138  

П-3724 Приєднаний до ф. № П-138, ф. № П-278  

П-3725 Вибулий в утиль  
П-3726 Приєднаний до ф. № П-138  

П-3727 Вибулий в утиль  
П-3728 Приєднаний до ф. № П-36  

П-3729 Вибулий в утиль  
П-3730– 

П-3731 Приєднані до ф. № П-138, ф. № П-278  

П-3732– 

П-3733 Вибули в утиль  
П-3734– 

П-3746 Приєднані до ф. № П-278  

П-3747– 

П-3748 Вибули в утиль  
П-3749 Приєднаний до ф. № П-278  

П-3750– 

П-3754 Вибули в утиль  
П-3755 Приєднаний до ф. № П-84  

П-3756– 

П-3759 Вибули в утиль  
П-3760– 

П-3762 Приєднані до ф. № П-84  

П-3763 Приєднаний до ф. № П-15, ф. № П-3205  

П-3764– 

П-3767 Приєднані до ф. № П-3205  

П-3768 Вибулий в утиль  
П-3769– 

П-3774 Приєднані до ф. № П-2759  

П-3775– 

П-3776 Вибули в утиль  
П-3777 Первинна партійна організація Братського районного комітету  

Комуністичної партії України, 31 од. зб., 1954–1961, 1963–1981 рр.  ............. 189 

П-3778– 

П-3887 Вибули в утиль  
П-3788 Приєднаний до ф. № П-36  

П-3789– 

П-3798 Вибули в утиль  
П-3799 Приєднаний до ф. № П-36  

П-3800 Вибулий в утиль  
П-3801– 

П-3802 Приєднані до ф. № П-137  

П-3803– 

П-3808 Вибули в утиль  
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П-3809– 

П-3812 Приєднані до ф. № П-61  

П-3813– 

П-3818 Вибули в утиль 
П-3819 Приєднаний до ф. № П-61  

П-3820– 

П-3827 Вибули в утиль  
П-3828 Приєднаний до ф. № П-2440  

П-3829– 

П-3835 Вибули в утиль  
П-3836 Приєднаний до ф. № П-2587  

П-3837– 

П-3841 Вибули в утиль  
П-3842– 

П-3846 Приєднані до ф. № П-35  

П-3847– 

П-3848 Вибули в утиль  
П-3849– 

П-3850 Приєднані до ф. № П-35  

П-3851– 

П-3858 Вибули в утиль  
П-3859 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

птахокомбінату, 28 од. зб., 1953–1980 рр.  ......................................................... 189 

П-3860 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
середньої школи № 38, 28 од. зб., 1954–1981 рр.  ................................................ 189 

П-3861 Вибулий в утиль  
П-3862 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

середньої школи № 41, 32 од. зб., 1953–1981 рр.  ................................................ 189 

П-3863 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного інституту вдосконалення вчителів, 29 од. зб., 1953–1981 рр.  ....... 189 

П-3864– 

П-3866 Вибули в утиль  
П-3867– 

П-3881 Приєднані до ф. № П-2415  

П-3882– 

П-3884 Вибули в утиль  
П-3885 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-3886– 

П-3894 Вибули в утиль  
П-3895 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-3896– 

П-3897 Вибули в утиль  
П-3898– 

П-3899 Приєднані до ф. № П-2415  

П-3900 Вибулий в утиль  
П-3901 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Плодоовочевий” с. Садове Снігурівського району,  
28 од. зб., 1955–1962, 1964–1981 рр.  ................................................................... 189 
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П-3902 Первинна організація Комуністичної партії України  

Яснополянського училища механізації сільського господарства № 7,  

7 од. зб., 1955–1961 рр.  ......................................................................................... 189 

П-3903 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

каменедробарного заводу, 28 од. зб., 1959–1979 рр.  .......................................... 189 

П-3904 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайської районної міжколгоспної будівельної організації,  
27 од. зб., 1957, 1965–1987 рр.  ............................................................................. 189 

П-3905 Вибулий в утиль  
П-3906 Первинна організація Комуністичної партії України  

розсадницького радгоспу “Підгур’ївський” с. Мічуріне  
Первомайського району, 28 од. зб., 1955–1981 рр.  ............................................. 189 

П-3907– 

П-3913 Вибули в утиль  
П-3914 Приєднаний до ф. № П-2587  

П-3915– 

П-3920 Вибули в утиль  
П-3921 Первинна організація Комуністичної партії  

України Первомайського міського комбінату комунальних  
підприємств, 25 од. зб., 1955–1958, 1961–1981 рр.  ............................................ 189 

П-3922– 

П-3925 Вибули в утиль  
П-3926 Первинна організація Комуністичної партії України  

Первомайської середньої школи № 9, 28 од. зб., 1954–1979 рр.  ....................... 189 

П-3927– 

П-3932 Вибули в утиль  
П-3933– 

П-3938 Приєднані до ф. № П-2759  

П-3939– 

П-3942 Вибули в утиль  
П-3943 Приєднаний до ф. № П-2759  

П-3944– 

П-3949 Вибули в утиль  
П-3950 Первинна організація Комуністичної партії  

України колгоспу “Авангард” с. Мар’ївка Баштанського району,  
30 од. зб., 1954–1961, 1963–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-3951 Вибулий в утиль  
П-3952 Первинна організація Комуністичної партії України  

виноробного радгоспу “Виноградівський” с. Виноградівка  

Баштанського району, 46 од. зб., 1955–1987 рр.  ............................................... 189 

П-3953– 

П-3961 Вибули в утиль  
П-3962 Приєднаний до ф. № П-281  

П-3963 Вибулий в утиль  
П-3964– 

П-3965 Приєднані до ф. № П-328  

П-3966 Вибулий в утиль  
П-3967 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3968 Вибулий в утиль  



1057 

Розділ VІІ. Список фондів 

П-3969 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3970– 

П-3975 Вибули в утиль  
П-3976 Приєднаний до ф. № П-328  

П-3977– 

П-3979 Вибули в утиль  
П-3980– 

П-3981 Приєднані до ф. № П-258  

П-3982– 

П-3990 Вибули в утиль  
П-3991 Приєднаний до ф. № П-358  

П-3992 Вибулий в утиль  
П-3993– 

П-3994 Приєднані до ф. № П-504  

П-3995– 

П-4001 Вибули в утиль  
П-4002 Первинна організація Комуністичної партії України Кривоозерської  

середньої школи № 1, 21 од. зб., 1958–1981 рр.  .................................................. 189 

П-4003– 

П-4006 Вибули в утиль  
П-4007 Приєднаний до ф. № П-15  

П-4008 Вибулий в утиль  
П-4009 Приєднаний до ф. № П-15  

П-4010– 

П-4012 Вибули в утиль  
П-4013– 

П-4014 Приєднані до ф. № П-139  

П-4015– 

П-4016 Вибули в утиль  
П-4017 Приєднаний до ф. № П-139  

П-4018– 

П-4024 Вибули в утиль  
П-4025 Первинна організація Комуністичної партії України  

автотранспортного підприємства № 14663 м. Миколаїв,  
40 од. зб., 1954–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4026 Вибулий в утиль  
П-4027 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

середньої школи № 46, 30 од. зб., 1955–1981 рр.  ................................................ 189 

П-4028– 

П-4038 Вибули в утиль  
П-4039 Приєднаний до ф. № П-17  

П-4040 Вибулий в утиль  
П-4041 Приєднаний до ф. № П-84  

П-4042– 

П-4045 Вибули в утиль  
П-4046 Приєднаний до ф. № П-84  

П-4047– 

П-4048 Вибули в утиль  
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П-4049 Тимчасове бюро осередку Російської Комуністичної  
партії (більшовиків) ударної особової військово-продовольчої  
комісії Латиської Стрілецької дивізії при Миколаївському губернському  
продовольчому комітеті м. Миколаїв, 1 од. зб., 1921 р.  ................................... 167 

П-4050– 

П-4054 Вибули в утиль  
П-4055– 

П-4056 Приєднані до ф. № П-138  

П-4057 Приєднаний до ф. № П-278  

П-4058 Вибулий в утиль  
П-4059– 

П-4062 Приєднані до ф. № П-278  

П-4063– 

П-4065 Вибули в утиль  
П-4066– 

П-4068 Приєднані до ф. № П-278  

П-4069 Вибулий в утиль  
П-4070– 

П-4071 Приєднані до ф. № П-278  

П-4072– 

П-4073 Вибули в утиль  
П-4074 Колекція спогадів активних учасників революційного  

руху дожовтневого періоду, періоду Великої Жовтневої Соціалістичної  
революції, громадянської війни, соціалістичного будівництва  

і Великої Вітчизняної війни, 743 од. зб., 1898, 1900–1990 рр.  ........................... 755 

П-4075 Приєднаний до ф. № П-2926  

П-4076 Вибулий в утиль  
П-4077– 

П-4079 Приєднані до ф. № П-2926  

П-4080– 

П-4083 Вибули в утиль  
П-4084 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4085 Вибулий в утиль  
П-4086 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4087– 

П-4089 Вибули в утиль  
П-4090 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4091– 

П-4092 Вибули в утиль  
П-4093 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4094– 

П-4095 Вибули в утиль  
П-4096 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

виробничого об’єднання “Зоря” м. Миколаїв, 287 од. зб.,  

1956–1960, 1963–1989 рр.  ..................................................................................... 195 

П-4097– 

П-4098 Приєднані до ф. № П-98  

П-4099– 

П-4103 Вибули в утиль  
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П-4104– 

П-4107 Приєднані до ф. № П-98  

П-4108 Вибулий в утиль  
П-4109– 

П-4110 Приєднані до ф. № П-98  

П-4111– 

П-4139 Вибули в утиль  
П-4140 Приєднаний до ф. № П-138  

П-4141 Вибулий в утиль  
П-4142 Приєднаний до ф. № П-138  

П-4143– 

П-4146 Вибули в утиль  
П-4147 Приєднаний до ф. № П-36, ф. № П-138  

П-4148 Приєднаний до ф. № П-138  

П-4149– 

П-4154 Вибули в утиль  
П-4155 Приєднаний до ф. № П-281  

П-4156– 

П-4158 Вибули в утиль  
П-4159 Приєднаний до ф. № П-281  

П-4160– 

П-4163 Вибули в утиль  
П-4164 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС с. Єлизаветівка Снігурівського району,  
47 од. зб., 1956–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4165– 

П-4167 Приєднані до ф. № П-358  

П-4168 Вибулий в утиль  
П-4169 Приєднаний до ф. № П-358  

П-4170– 

П-4177 Вибули в утиль  
П-4178 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  

ім. Карла Маркса м. Миколаїв, 45 од. зб., 1956–1987 рр.  .................................. 189 

П-4179 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Радянська  

Україна” с. Лимани Жовтневого району, 43 од. зб., 1956–1987 рр.  ................. 189 

П-4180– 

П-4182 Приєднані до ф. № П-258  

П-4183– 

П-4185 Вибули в утиль  
П-4186– 

П-4187 Приєднані до ф. № П-258  

П-4188– 

П-4195 Вибули в утиль  
П-4196 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу Більшовик”  

с. Новоолександрівка Лисогірського району, 3 од. зб., 1957–1959 рр.  .............. 189 

П-4197– 

П-4202 Вибули в утиль  
П-4203 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

інспекції енергонагляду і збуту електроенергії, 34 од. зб., 1952–1980 рр.  ....... 189 
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П-4204 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського відділу головної астрономічної обсерваторії  
Академії наук СРСР, 30 од. зб., 1954–1981 рр.  ................................................... 189 

П-4205 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  
міської дитячої лікарні № 2, 22 од. зб., 1957–1978 рр.  ...................................... 189 

П-4206– 

П-4210 Вибули в утиль  
П-4211 Первинна організація Комуністичної партії України відділку  

внутрішніх справ виконкому Центральної районної Ради народних  
депутатів, 32 од. зб., 1944, 1957–1980 рр.  ......................................................... 189 

П-4212 Вибулий в утиль  
П-4213 Первинна організація Комуністичної партії України Центральної ощадної  

каси № 63 м. Миколаїв, 22 од. зб., 1954–1957, 1961–1977 рр.  ........................... 189 

П-4214– 

П-4228 Вибули в утиль  
П-4229– 

П-4230 Приєднані до ф. № П-15  

П-4231– 

П-4239 Вибули в утиль  
П-4240– 

П-4241 Приєднані до ф. № П-560  

П-4242– 

П-4245 Вибули в утиль  
П-4246 Приєднаний до ф. № П-560  

П-4247 Братський волосний комітет Комуністичної партії (більшовиків)  
України, 35 од. зб., 1920–1924 рр.  ........................................................................ 167 

П-4248 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

об’єднаного авіаційного загону, 45 од. зб., 1952–1959, 1962–1987 рр.  ............. 189 

П-4249 Вибулий в утиль  
П-4250– 

П-4251 Приєднані до ф. № П-2759  

П-4253– 

П-4259 Вибули в утиль  
П-4260 Приєднаний до ф. № П-139  

П-4261– 

П-4276 Вибули в утиль  
П-4277 Первинна організація Комуністичної партії України груп  

нагляду державного проектного інституту рибопромислового флоту  
м. Миколаїв, 9 од. зб., 1964–1969 рр.  ................................................................... 189 

П-4278– 

П-4284 Вибули в утиль  
П-4285– 

П-4289 Приєднані до ф. № П-98  

П-4290– 

П-4293 Вибули в утиль  
П-4294 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4295– 

П-4311 Вибули в утиль  
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П-4312– 

П-4319 Приєднані до ф. № П-86  

П-4320 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

виробничо-технічного швейного об’єднання “Евіс” м. Миколаїв,  
70 од. зб., 1955–1959, 1967–1989 рр.  ................................................................... 195 

П-4321 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4322– 

П-4324 Вибули в утиль  
П-4325– 

П-4326 Приєднані до ф. № П-86  

П-4327– 

П-4328 Вибули в утиль  
П-4329 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-4330 Приєднаний до ф. № П-278  

П-4331– 

П-4332 Вибули в утиль  
П-4333 Первинна організація Комуністичної партії України ім. Ватутіна  

с. Первомайське Снігурівського району, 53 од. зб., 1957, 1959–1987 рр.  ......... 189 

П-4334 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Ілліча  

с. Киселівка Снігурівського району, 45 од. зб., 1957–1987 рр.  ........................... 189 

П-4335 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 40-річчя  
Жовтня с. Баратівка Снігурівського району, 56 од. зб., 1957–1987 рр.  .......... 189 

П-4336 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівської пересувної 
механізованої колони № 189, 27 од. зб., 1957–1958, 1961–1981 рр.  .................. 189 

П-4337– 

П-4338 Вибули в утиль  
П-4339 Приєднаний до ф. № П-258  

П-4340– 

П-4341 Вибули в утиль  
П-4342 Приєднаний до ф. № П-258  

П-4343– 

П-4354 Вибули в утиль  
П-4355 Приєднаний до ф. № П-258  

П-4356- 

П-4358 Вибули в утиль  
П-4359 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського заводу  

сільськогосподарського машинобудування, 39 од. зб., 1958–1987 рр.  .............. 189 

П-4360– 

П-4361 Вибули в утиль  ....................................................................................................... 189 

П-4362 Первинна організація Комуністичної партії України мостобудівельного  

загону № 73 м. Миколаїв, 24 од. зб., 1957–1980 рр.  ............................................ 189 

П-4363 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу конденсаторів, 55 од. зб., 1959–1987 рр.  ................................................ 189 

П-4364– 

П-4365 Вибули в утиль  
П-4366 Первинна організація Комуністичної партії України відділу внутрішніх  

справ виконкому Миколаївської міської Ради народних депутатів,  
25 од. зб., 1957–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4367– 

П-4381 Вибули в утиль  
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П-4382 Приєднаний до ф. № П-15  

П-4383 Вибулий в утиль  
П-4384 Приєднаний до ф. № П-15  

П-4385– 

П-4387 Вибули в утиль  
П-4388 Приєднаний до ф. № П-15  

П-4389– 

П-4401 Вибули в утиль  
П-4402 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

хладокомбінату, 39 од. зб., 1957–1987 рр.  .......................................................... 189 

П-4403– 

П-4405 Вибули в утиль  
П-4406 Первинна організація Комуністичної партії України  

Центрального конструкторського бюро “Чорноморсуднопроект”  

м. Миколаїв, 61 од. зб., 1956–1987 рр.  ................................................................. 189 

П-4407– 

П-4408 Вибули в утиль  
П-4409 Приєднаний до ф. № П-17  

П-4410– 

П-4412 Вибули в утиль  
П-4413– 

П-4414 Приєднані до ф. № П-17  

П-4415– 

П-4416 Вибули в утиль  
П-4417 Приєднаний до ф. № П-278  

П-4418 Вибулий в утиль  
П-4419 Приєднаний до ф. № П-61  

П-4420– 

П-4423 Вибули в утиль  
П-4424 Приєднаний до ф. № П-328  

П-4425–  

П-4433 Вибули в утиль  
П-4434 Приєднаний до ф. № П-2587  

П-4435– 

П-4465 Вибули в утиль  
П-4466 Приєднаний до ф. № П-98  

П-4467– 

П-4485 Вибули в утиль  
П-4486 Приєднаний до ф. № П-358  

П-4487– 

П-4491 Вибули в утиль  
П-4492 Приєднаний до ф. № П-126  

П-4493– 

П-4494 Вибули в утиль  
П-4495 Приєднаний до ф. № П-139  

П-4496– 

П-4497 Вибули в утиль  
П-4498 Приєднаний до ф. № П-139  
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П-4499– 

П-4500 Вибули в утиль  
П-4501– 

П-4502 Приєднані до ф. № П-139  

П-4503– 

П-4512 Вибули в утиль  
П-4513 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4514 Вибулий в утиль  
П-4515– 

П-4517 Приєднані до ф. № П-86  

П-4518 Вибулий в утиль  
П-4519– 

П-4520 Приєднані до ф. № П-86  

П-4521 Вибулий в утиль  
П-4522 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4523 Вибулий в утиль  
П-4524– 

П-4526 Приєднані до ф. № П-86  

П-4527 Вибулий в утиль  
П-4528 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4529– 

П-4531 Вибули в утиль  
П-4532– 

П-4534 Приєднані до ф. № П-86  

П-4535– 

П-4537 Вибули в утиль  
П-4538 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4539– 

П-4540 Вибули в утиль  
П-4541 Приєднаний до ф. № П-86  

П-4542 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного управління хлібопродуктів, 35 од. зб., 1958–1981 рр.  ...................... 189  

П-4543 Вибулий в утиль  
П-4544 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління кінофікації виконкому Миколаївської обласної Ради  

народних депутатів, 49 од. зб., 1956–1960, 1963–1988 рр.  ............................... 189 

П-4545– 

П-4548 Вибули в утиль  
П-4549 Приєднаний до ф. № П-36  

П-4550– 

П-4583 Вибули в утиль  
П-4583 Первинна організація Комуністичної партії України Врадіївської районної  

міжколгоспної будівельної організації, 22 од. зб., 1965–1981 рр.  ..................... 189 

П-4584 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу  
ім. Карла Маркса с. Новопавлівка Врадіївського району,  
37 од. зб., 1958–1961, 1966–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-4585 Вибулий в утиль  
П-4586 Первинна організація Комуністичної партії України управління каналів  

Інгулецької зрошувальної системи м. Снігурівка, 64 од. зб., 1959–1987 рр.  ...... 189 
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П-4587 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівського  

району електричних мереж, 23 од. зб., 1959–1981 рр.  ...................................... 189 

П-4588– 

П-4592 Вибули в утиль  
П-4593 Приєднані до ф. № П-2759  

П-4594 Вибулий в утиль  
П-4595 Приєднаний до ф. № П-2759  

П-4596 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

комбінату будівельних матеріалів, 46 од. зб., 1956–1987 рр.  ........................... 189 

П-4597 Вибулий в утиль  
П-4598 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  

ім. XXI з’їзду КПРС с. Ковалівка Миколаївського району,  
84 од. зб., 1959–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4599– 

П-4604 Вибули в утиль  
П-4605 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-4606– 

П-4607 Вибули в утиль  
П-4608 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-4609– 

П-4611 Вибули в утиль  
П-4612 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-4613– 

П-4614 Вибули в утиль  
П-4615 Приєднаний до ф. № П-2415  

П-4616– 

П-4633 Вибули в утиль  
П-4634 Приєднаний до ф. № П-504  

П-4635– 

П-4644 Вибули в утиль  
П-4645 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

об’єднання готельного господарства, 26 од. зб., 1959–1981 рр.  ...................... 189 

П-4646 Вибулий в утиль  
П-4647 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

обласної школи-інтернату № 4, 27 од. зб., 1957–1981 рр.  ................................ 189 

П-4648 Вибулий в утиль  
П-4649 Приєднаний до ф. № П-2926  

П-4650– 

П-4653 Вибулий в утиль  
П-4654 Приєднаний до ф. № П-328  

П-4655 Приєднаний до ф. № П-559  

П-4656– 

П-4672 Вибули в утиль  
П-4673 Первинна організація Комуністичної партії України Ленінського районного 

відділу торгівлі продовольчими продуктами, 44 од. зб., 1958–1987 рр.  .......... 189 

П-4674– 

П-4680 Вибули в утиль  
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П-4681 Партійний комітет Комуністичної партії України Миколаївської  
філії Центрального науково-дослідного інституту науково-виробничого  

об’єднання “РИТМ”, 97 од. зб., 1957–1988 рр.  .................................................. 189 

П-4682 Партійний комітет Комуністичної партії України  

проектно-конструкторського бюро “Прогрес” м. Миколаїв,  
73 од. зб., 1957–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4683– 

П-4703 Вибули в утиль  
П-4704 Первомайський окружний комітет Ленінської Комуністичної  

Спілки Молоді України, 15 од. зб., 1925–1929 рр.  .............................................. 190 

П-4705– 

П-4757 Вибули в утиль  
П-4758 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків)  

України 20-ї дистанції колії станції Колосівка Одесько-Кишинівської  
залізниці ст. Колосівка Мостівського району, 5 од. зб., 1947–1950 рр.  ........... 189 

П-4759– 

П-4787 Вибули в утиль  
П-4788– 

П-4789 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4790 Вибулий в утиль  
П-4791– 

П-4795 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4796 Вибулий в утиль  
П-4797 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Кірова  

с. Полтавка Первомайського району, 22 од. зб., 1961–1981 рр.  ....................... 189 

П-4798 Вибулий в утиль  
П-4799– 

П-4800 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4801 Вибулий в утиль  
П-4802– 

П-4803 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4804 Вибулий в утиль  
П-4805 Приєднаний до ф. № П-2587  

П-4806 Вибулий в утиль  
П-4807– 

П-4809 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4810– 

П-4811 Вибули в утиль  
П-4812– 

П-4813 Приєднані до ф. № П-2587  

П-4814– 

П-4943 Вибули в утиль  
П-4944– 

П-4946 Приєднані до ф. № П-3205  

П-4947– 

П-4953 Вибули в утиль  
П-4954 Первинна партійна організація Березнегуватського районного комітету  

Комуністичної партії України, 26 од. зб., 1951–1962, 1969–1981 рр.  ............. 189 
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П-4955– 

П-4970 Вибули в утиль  
П-4971 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

гранітного кар’єру, 45 од. зб., 1961–1987 рр.  ..................................................... 189 

П-4972 Вибулий в утиль  
П-4973 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Україна”  

с. Миколаївка Казанківського району, 41 од. зб., 1960–1987 рр.  ...................... 189 

П-4974– 

П-4976 Вибули в утиль  
П-4977 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Первомайський” м. Первомайськ Первомайського району,  
48 од. зб., 1960–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-4978– 

П-4982 Вибули в утиль  
П-4983 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Україна”  

с. Миколаївка Казанківського району, 30 од. зб., 1960–1987 рр.  ...................... 189 

П-4984 Вибулий в утиль  
П-4985 Первинна організація Комуністичної партії України  

Володимирівської школи-інтернату, 22 од. зб., 1960–1981 рр.  ........................ 189 

П-4986– 

П-4999 Вибули в утиль  
П-5000 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

заводу трансформаторів, 420 од. зб., 1959–1987 рр.  ........................................ 189 

П-5001– 

П-5002 Вибули в утиль  
П-5003 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

школи-інтернату № 5, 28 од. зб., 1960–1987 рр.  ............................................... 189 

П-5004– 

П-5006 Вибули в утиль  
П-5007 Приєднаний до ф. № П-139  

П-5008– 

П-5015 Вибули в утиль  
П-5016 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенської  

пересувної механізованої колони № 190, 26 од. зб., 1959–1981 рр.  ................... 189 

П-5017– 

П-5042 Вибули в утиль  
П-5043 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Жданова  

с. Сергіївка Березнегуватського району, 46 од. зб., 1960–1989 рр.  .................. 189 

П-5044 Вибулий в утиль  
П-5045 Первинна організація Комуністичної партії України інспекції  

по сільському господарству виконкому Березнегуватської районної  
Ради депутатів трудящих, 1 од. зб., 1960 р.  ..................................................... 189 

П-5046– 

П-5047 Вибули в утиль  
П-5048 Первинна організація Комуністичної партії України  

риболовецького колгоспу ім. Леніна с. Лупареве Жовтневого району,  
26 од. зб., 1958–1963, 1965–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-5049 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Октябрський”  

с. Галицинове Жовтневого району, 30 од. зб., 1962, 1965–1987 рр.  ................. 189 
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П-5050– 

П-5055 Вибули в утиль  
П-5056– 

П-5057 Приєднаний до ф. № П-328  

П-5058– 

П-5061 Вибули в утиль  
П-5062 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Прогрес” с. Олександрівка Снігурівського району,  
40 од. зб., 1960–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5063 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Комінтерн” с. Нововасилівка Снігурівського району,  
40 од. зб., 1960–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5064– 

П-5069 Вибули в утиль  
П-5070 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

художньо-виробничого комбінату, 41 од. зб., 1952–1988 рр.  ........................... 189 

П-5071– 

П-5075 Вибули в утиль  
П-5076 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

автотранспортного підприємства № 14863, 41 од. зб., 1959–1987 рр.  .......... 189 

П-5077 Вибулий в утиль  
П-5078 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

підприємства електричних мереж, 42 од. зб., 1956–1958, 1960–1987 рр.  ....... 189 

П-5079 Партійний комітет Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву,  
107 од. зб., 1962–1986 рр.  ..................................................................................... 189 

П-5080 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного об’єднання “Плодоовочторг”, 50 од. зб., 1960–1988 рр.  ................. 189 

П-5081– 

П-5107 Вибули в утиль  
П-5108 Партійний комітет Комуністичної партії України Союзного проектного  

бюро “Машпроект” м. Миколаїв, 434 од. зб., 1961–1987 рр.  ........................... 189 

П-5109– 

П-5128 Вибули в утиль  
П-5129 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Прогрес”  

с. Малодворянка Єланецького району, 36 од. зб., 1961–1981 рр.  ...................... 189 

П-5130– 

П-5139 Вибули в утиль  
П-5140 Первинна організація Комуністичної партії України ремонтно-будівельного 

управління № 1 м. Миколаїв, 22 од. зб., 1962–1981 рр.  ...................................... 189 

П-5141 Вибулий в утиль  
П-5142 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

музичного училища, 23 од. зб., 1959–1981 рр.  ..................................................... 189 

П-5143 Вибулий в утиль  
П-5144 Первинна організація Комуністичної партії України племінного  

заводу “Комсомолець” с. Воєводське Арбузинського району,  
26 од. зб., 1962–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5145– 

П-5149 Вибули в утиль  
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П-5150 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

м’ясокомбінату, 36 од. зб., 1960–1987 рр.  .......................................................... 189 

П-5151– 

П-5161 Вибули в утиль  
П-5162 Миколаївський обласний промисловий комітет Комуністичної  

партії України, 508 од. зб., 1963–1964 рр.  .......................................................... 172 

П-5163 Миколаївський обласний сільський комітет Комуністичної  
партії України, 523 од. зб., 1963–1964 рр.  .......................................................... 172 

П-5164 Вибулий в утиль  
П-5165 Миколаївський промислово-виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 303 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 186 

П-5166 Вознесенський промислово-виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 198 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 186 

П-5167 Миколаївський промислово-виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 17 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5168– 

П-5170 Вибули в утиль  
П-5171 Миколаївський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 549 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5172 Доманівський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 402 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5173 Снігурівський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 463 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5174 Новоодеський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 412 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5175 Баштанський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 459 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5176 Первомайський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 644 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5177 Миколаївський промисловий обласний комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 75 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 191 

П-5178 Миколаївський сільський обласний комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 84 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 191 

П-5179 Вознесенський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 479 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5180 Братський сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 528 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5181 Баштанський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 19 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5182 Вибулий в утиль  
П-5183 Вознесенський промислово-виробничий комітет Ленінської  

Комуністичної Спілки Молоді України, 14 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5184 Вознесенський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 16 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5185 Доманівський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 15 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5186 Снігурівський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 19 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 195 

П-5187 Новобузький сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 17 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 195 
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П-5188 Новобузький сільський виробничий партійний комітет  

Комуністичної партії України, 466 од. зб., 1962–1964 рр.  ............................... 187 

П-5189 Братський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 12 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 194 

П-5190 Новоодеський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 14 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 195 

П-5191 Первомайський сільський виробничий комітет Ленінської  
Комуністичної Спілки Молоді України, 12 од. зб., 1963–1964 рр.  .................... 195 

П-5192– 

П-5196 Вибули в утиль  
П-5197 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного відділу з праці, 21 од. зб., 1961–1981 рр.  ................ 189 

П-5198 Вибулий в утиль  
П-5199 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського будівельно-монтажного управління № 5,  

30 од. зб., 1962–1963, 1965–1986 рр. .................................................................... 189 

П-5200– 

П-5203 Вибули в утиль  
П-5204 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного об’єднання “Сільгосптехніка”, 35 од. зб., 1964–1985 рр.  ............... 189 

П-5205 Комітет Комуністичної партії України тресту “Миколаївсільбуд”  

м. Миколаїв, 8 од. зб., 1963–1966 рр.  ................................................................... 189 

П-5206– 

П-5207 Вибули в утиль  
П-5208 Первинна організація Комуністичної партії України Чорноморського  

ремонтно-будівельного тресту м. Миколаїв, 21 од. зб., 1964–1981 рр.  .......... 189 

П-5209 Вибулий в утиль  
П-5210 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного підприємства “Побутрадіотехніка”, 21 од. зб., 1961–1981 рр.  .... 189 

П-5211 Вибулий в утиль  
П-5212 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного управління побутового обслуговування населення,  
21 од. зб., 1961–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5213 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівського  

заводу залізобетонних виробів, 26 од. зб., 1964–1981 рр.  .................................. 189 

П-5214 Первинна організація Комуністичної партії України Снігурівської  
пересувної механізованої колони № 136, 37 од. зб., 1962–1987 рр.  ................... 189 

П-5215– 

П-5216 Вибули в утиль  
П-5217 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Куйбишевський” с. Куйбишеве Снігурівського району,  
48 од. зб., 1963–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5218 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу “Новокиївський” с. Новокиївка Снігурівського району,  
24 од. зб., 1963–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5219 Первинна організація Комуністичної партії  
України радгоспу ім. XXII з’їзду КПРС с. Червоний Прапор  

Снігурівського району, 21 од. зб., 1962, 1964–1981 рр.  ...................................... 189 

П-5220 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Воля”  

с. Вавилове Снігурівського району, 24 од. зб., 1963–1981 рр.  ............................ 189 
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П-5221 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Більшовик”  

с. Новософіївка Снігурівського району, 28 од. зб., 1963–1981 рр.  .................... 189 

П-5222 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Маяк”  

с. Горохівське Снігурівського району, 47 од. зб., 1963–1987 рр.  ....................... 189 

П-5223– 

П-5224 Вибули в утиль  
П-5225 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Авангард”  

с. Возсіятське Єланецького району, 46 од. зб., 1964–1987 рр.  .......................... 189 

П-5226 Вибулий в утиль  
П-5227 Первинна організація Комуністичної партії України  

проектно-конструкторського бюро електрогідравліки м. Миколаїв,  
66 од. зб., 1963–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5228 Первинна організація Комуністичної партії України Чорноморської філії  
Ленінградського науково-дослідного інституту стандартизації  
в суднобудуванні “Лот” м. Миколаїв, 39 од. зб., 1964–1986 рр.  ...................... 189 

П-5229 Вибулий в утиль  
П-5230 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Комуніст”  

с. Шостакове Миколаївського району, 39 од. зб., 1962–1967, 1969–1987 рр.  .... 189 

П-5231 Первинна організація Комуністичної партії України дирекції  
Ольшанського цементного заводу, 38 од. зб., 1962–1987 рр.  ........................... 189 

П-5232– 

П-5233 Вибули в утиль  
П-5234 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Дружба”  

с. Братолюбівка Єланецького району, 36 од. зб., 1963–1981 рр.  ...................... 189 

П-5235 Первинна організація Комуністичної партії України будівельного управління  
№ 21 смт Ольшанське Миколаївського району, 10 од. зб., 1963- 1971 рр.  ...... 189 

П-5236 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Дружба”  

с. Димівка Новоодеського району, 39 од. зб., 1964–1987 рр.  ............................. 189 

П-5237– 

П-5238 Вибули в утиль  
П-5239 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

районного агропромислового об’єднання, 28 од. зб., 1964–1987 рр.  ................ 189 

П-5240– 

П-5242 Вибули в утиль  
П-5243 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

шиноремонтного заводу, 23 од. зб., 1963–1980 рр.  ............................................ 189 

П-5244 Вибулий в утиль  
П-5245 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївської  

2-ї міської поліклініки, 29 од. зб., 1962–1987 рр.  ................................................ 189 

П-5246 Вибулий в утиль  
П-5247 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Схід”  

с. Зелений Гай Жовтневого району, 35 од. зб., 1963–1965, 1967–1981 рр.  ...... 189 

П-5248 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. XXV з’їзду 
КПРС с. Українка Жовтневого району, 44 од. зб., 1963–1987 рр.  .................... 189 

П-5249 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Піонер”  

с. Миколаївське Жовтневого району, 24 од. зб., 1963–1981 рр.  ........................ 189 

П-5250 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Супутник”  

с. Новомиколаївка Жовтневого району, 44 од. зб., 1962–1987 рр.  ................... 189 

П-5251 Вибулий в утиль  
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П-5252 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу  
“Бармашівський” с. Бармашове Жовтневого району,  
42 од. зб., 1960–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5253 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївської механізованої колони № 9, 27 од. зб., 1962–1981 рр.  ................ 189 

П-5254– 

П-5255 Вибули в утиль  
П-5256 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

обласного штабу цивільної оборони, 28 од. зб., 1962–1988 рр.  ........................ 189 

П-5257 Первинна організація Комуністичної партії України Веселинівського  

районного агропромислового об’єднання, 25 од. зб., 1965–1987 рр.  ................ 189 

П-5258 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Дружба”  

с. Поріччя Веселинівського району, 31 од. зб., 1963–1987 рр.  ........................... 189 

П-5259 Вибулий в утиль  
П-5260 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

молочно-консервного комбінату, 36 од. зб., 1965–1987 рр.  .............................. 189 

П-5261 Первинна організація Комуністичної партії України  

загально-технічного факультету Одеського інституту харчової  
і холодильної промисловості м. Первомайськ Первомайського району,  
35 од. зб., 1964–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5262 Первинна організація Комуністичної партії України Первомайського  

машинобудівельного заводу ім. 60-річчя СРСР, 48 од. зб., 1965–1987 рр.  ....... 189 

П-5263 Вибулий в утиль  
П-5264 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Україна”  

с. Мостове Доманівського району, 28 од. зб., 1961–1973, 1978–1987 рр.  ........ 189 

П-5265 Первинна організація Комуністичної партії України Доманівського  

районного агропромислового об’єднання, 25 од. зб., 1964–1987 рр.  ................ 189 

П-5266 Первинна організація Комуністичної партії України Братського  

районного агропромислового об’єднання, 39 од. зб., 1962–1986 рр.  ................ 189 

П-5267 Миколаївський сільський виробничий комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 23 од. зб., 1963–1964 рр.  .............................................. 194 

П-5268– 

П-5269 Вибули в утиль  
П-5270 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління сільського господарства виконкому Єланецької районної  
Ради народних депутатів, 30 од. зб., 1965–1981 рр.  ......................................... 189 

П-5271 Первинна організація Комуністичної партії України Єланецького  

районного виробничого об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню  

сільського господарства “Сільгосптехніка”, 28 од. зб., 1965–1981 рр.  .......... 189 

П-5272 Вибулий в утиль  
П-5273 Первинна організація Комуністичної партії України управління  

сільського господарства виконкому Новоодеської районної Ради народних  
депутатів, 21 од. зб., 1966–1981 рр.  ................................................................... 189 

П-5274 Вибулий в утиль  
П-5275 Первинна організація Комуністичної партії України Березанського  

заводу будівельних матеріалів, 8 од. зб., 1965–1975 рр.  .................................... 189 

П-5276– 

П-5278 Вибули в утиль  
П-5279 Комітет Комуністичної партії України тресту “Миколаївжитлобуд”  

м. Миколаїв, 87 од. зб., 1966–1972 рр.  ................................................................. 189 
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П-5280– 

П-5285 Вибули в утиль  
П-5286 Первинна організація Комуністичної партії України  

установи ІН 316/83 с. Костянтинівка Арбузинського району,  
24 од. зб., 1964–1968, 1970–1987 рр.  ................................................................... 189 

П-5287 Вибулий в утиль  
П-5288 Первинна організація Комуністичної партії України  

розсадницького радгоспу “Новокатеринівський” с. Новокатеринівка  

Веселинівського району, 7 од. зб., 1966–1973 рр.  ............................................... 189 

П-5289 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу “Прогрес”  

с. Прогресівка Березанського району, 30 од. зб., 1966–1983 рр.  ....................... 189 

П-5290 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Чапаєва  

с. Чапаївка Березанського району, 27 од. зб., 1966–1983 рр.  ............................ 189 

П-5291 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 
“Краснопольський” с. Краснопілля Березанського району,  
34 од. зб., 1966–1989 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5292 Первинна організація Комуністичної партії України  

державного проектного інституту “Гіпросудмаш” м. Миколаїв,  
47 од. зб., 1964–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5293 Первинна організація Комуністичної партії України Новобузького  

районного агропромислового об’єднання, 31 од. зб., 1966–1987 рр.  ................ 189 

П-5294 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Засільський”  

смт Первомайське Жовтневого району, 21 од. зб., 1966–1981 рр.  .................. 189 

П-5295 Первинна організація Комуністичної партії України Жовтневої  
середньої школи № 2, 8 од. зб., 1965–1972 рр.  .................................................... 189 

П-5296 Первинна організація Комуністичної партії України Засільського  

цукрового заводу, 32 од. зб., 1965–1987 рр.  ........................................................ 189 

П-5297 Вибулий в утиль  
П-5298 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. Крупської  

с. Козубівка Доманівського району, 29 од. зб., 1966–1987 рр.  .......................... 189 

П-5299 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

кооперативного технікуму, 28 од. зб., 1965–1987 рр.  ....................................... 189 

П-5300 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

технікуму радянської торгівлі, 34 од. зб., 1965–1987 рр.  ................................. 189 

П-5301– 

П-5302 Вибули в утиль  
П-5303 Первинна організація Комуністичної партії України  

радгоспу ім. XXVI з’їзду КПРС с. Степове Миколаївського району,  
36 од. зб., 1966–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5304 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського державного педагогічного інституту  
ім. В. Г. Бєлінського, 121 од. зб., 1967–1989 рр.  ................................................. 195 

П-5305 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України тресту 
“Миколаївжитлобуд” м. Миколаїв, 27 од. зб., 1967–1972 рр.  .......................... 195 

П-5306– 

П-5307 Вибули в утиль  
П-5308 Первинна організація Комуністичної партії України  

управління сільського господарства виконкому Березанської районної  
Ради народних депутатів, 26 од. зб., 1967–1983 рр.  ......................................... 189 

П-5309– 

П-5310 Вибули в утиль  
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П-5311 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  
України Миколаївського трансформаторного заводу  
ім. Ленінського комсомолу, 177 од. зб., 1965–1989 рр.  ...................................... 195 

П-5312 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України комбінату 
“Миколаївпромбуд” м. Миколаїв, 196 од. зб., 1964–1989 рр.  ............................ 195 

П-5313 Первинна організація Комуністичної партії  
України будівельно-монтажного управління № 8 м. Жовтневе  
Жовтневого району, 7 од. зб., 1967–1973 рр.  ..................................................... 189 

П-5314 Первинна організація Комуністичної партії України Врадіївського  

районного агропромислового об’єднання, 24 од. зб., 1967–1987 рр.  ................ 189 

П-5315 Миколаївський окружний комітет Ленінської Комуністичної  
Спілки Молоді України, 71 од. зб., 1923–1931 рр.  .............................................. 190 

П-5316 Миколаївський губернський комітет Комуністичної  
Спілки Молоді України, 2 од. зб., 1920–1921 рр.  ................................................ 190 

П-5317 Первинна організація Комуністичної партії  
України Новоодеського автотранспортного підприємства  

№ 14672, 32 од. зб., 1967, 1969–1987 рр.  ............................................................. 189 

П-5318 Вибулий в утиль  
П-5319 Первинна організація Комуністичної партії України  

Березанської районної спілки споживчих товариств,  
26 од. зб., 1967–1983 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5320 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Урожайний”  

с. Комсомольське Миколаївського району, 40 од. зб., 1967–1987 рр.  ............... 189 

П-5321 Первинна організація Комуністичної партії України Очаківського  

ремонтно-транспортного підприємства, 33 од. зб., 1969–1989 рр.  ............... 189 

П-5322– 

П-5323 Вибули в утиль  ....................................................................................................... 189 

П-5324 Комітет Комуністичної партії України об’єднання  
“Миколаївоблагропромбуд” м. Миколаїв, 182 од. зб., 1969–1987 рр.  ............... 189 

П-5325 Редакція газети “Ленінське плем’я” органу Миколаївського  

обласного комітету Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України,  

147 од. зб., 1967–1987 рр.  ..................................................................................... 266 

П-5326 Вибулий в утиль  
П-5327 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

гідролізно-дріжджового заводу, 30 од. зб., 1969–1986 рр.  ............................... 189 

П-5328– 

П-5330 Вибули в утиль  
П-5331 Первинна організація Комуністичної партії України Арбузинського  

району електричних мереж, 9 од. зб., 1970–1978 рр.  ........................................ 189 

П-5332– 

П-5337 Вибули в утиль  
П-5338 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  

України Миколаївського науково-виробничого об’єднання “Машпроект”,  

91 од. зб., 1973–1989 рр.  ....................................................................................... 195 

П-5339 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського кооперативного технікуму, 72 од. зб., 1972–1989 рр.  ............ 195 

П-5340 Вибулий в утиль  
П-5341 Первинна організація Комуністичної партії України Арбузинського  

міжколгоспного шляхобудівельного управління, 8 од. зб., 1971–1978 рр.  ........ 189 



1074 

Державний архів Миколаївської області 

П-5342 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу “Труд”  

с. Маложенівка Єланецького району, 29 од. зб., 1972–1981 рр.  ....................... 189 

П-5343 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського районного об’єднання сільськогосподарської техніки,  

21 од. зб., 1971–1983 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5344– 

П-5347 Вибули в утиль  
П-5348 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки  

Молоді України об’єднання “Миколаївоблагробуд” м. Миколаїв,  
63 од. зб., 1969, 1973–1989 рр.  ............................................................................. 195 

П-5349 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  
України Миколаївського виробничого об’єднання ім. XXV з’їзду КПРС,  

75 од. зб., 1957–1968, 1972–1989 рр.  ................................................................... 195 

П-5350 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївської взуттєвої фабрики, 63 од. зб., 1973–1989 рр.  ........................... 195 

П-5351 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського суднобудівного технікуму, 58 од. зб., 1972–1989 рр.  .............. 195 

П-5352 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського будівельного технікуму, 58 од. зб., 1974–1988 рр.  .................. 195 

П-5353 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського обласного відділку юстиції, 8 од. зб., 1973–1980 рр.  .............. 189 

П-5354 Первинна організація Комуністичної партії України  

Чорноморської філії Центрального науково-дослідного  

інститут “Центр” м. Миколаїв, 35 од. зб., 1973–1988 рр.  .............................. 189 

П-5355 Вибулий в утиль  
 П-5356 Первинна організація Комуністичної партії України Заводського районного 

відділу торгівлі продовольчими товарами, 44 од. зб., 1973–1987 рр.  .............. 189 

П-5357– 

П-5366 Вибули в утиль  
П-5367 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

“Південнобузький” с. Кир’яківка Миколаївського району,  
21 од. зб., 1973–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5368 Вибулий в утиль  
П-5369 Первинна організація Комуністичної партії України  

Миколаївського культурно-освітнього факультету Київського  

державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука,  

27 од. зб., 1973–1987 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5370 Первинна організація Комуністичної партії України Матвіївського  

комбінату силікатних виробів, 26 од. зб., 1973–1988 рр.  .................................. 189 

П-5371 Первинна організація Комуністичної партії України  

проектно-конструкторського бюро “Вектор” м. Миколаїв,  
26 од. зб., 1973–1981 рр.  ....................................................................................... 189 

П-5372– 

П-5374 Вибули в утиль  
П-5375 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України Миколаївського  

виробничого об’єднання “Екватор”, 70 од. зб., 1951–1952, 1955–1956,  

1958–1959, 1961–1962, 1969, 1971, 1974–1989 рр.  ............................................. 195 

П-5376– 

П-5377 Вибули в утиль  
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П-5378 Первинна організація Комуністичної партії України Миколаївського  

глиноземного заводу ім. XXVI з’їзду КПРС, 50 од. зб., 1974–1987 рр.  .............. 189 

П-5379– 

П-5385 Вибули в утиль  
П-5386 Первинна організація Комуністичної партії України  

відділу внутрішніх справ виконкому Корабельної районної Ради  

депутатів трудящих, 22 од. зб., 1974–1987 рр.  ................................................. 189 

П-5387– 

П-5388 Вибули в утиль  
П-5389 Первинна партійна організація Корабельного районного комітету  

Комуністичної партії України, 9 од. зб., 1974–1981 рр.  ................................... 189 

П-5390– 

П-5392 Вибули в утиль  
П-5393 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді  

України Первомайського машинобудівельного заводу ім. 60-річчя СРСР,  

67 од. зб., 1975–1990 рр.  ....................................................................................... 195 

П-5394 Вибулий в утиль  
П-5395 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського виробничого об’єднання “Ніконд”,  

56 од. зб., 1977–1988 рр.  ....................................................................................... 196 

П-5396 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Новобузького педагогічного училища, 54 од. зб., 1977–1991 рр.  ....................... 196 

П-5397 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївської філії Одеського інженерно-будівельного інституту,  
43 од. зб., 1977–1984 рр.  ....................................................................................... 196 

П-5398 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

Миколаївського торговельного порту,  
46 од. зб., 1944–1947, 1952, 1958–1964, 1967–1968, 1970–1990 рр.  .................. 196 

П-5399 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  

дирекції будівництва Южноукраїнської атомної електростанції  
смт Костянтинівка Арбузинського району, 60 од. зб., 1977–1990 рр.  ............ 196 

П-5400 Вибулий в утиль  
П-5401 Первинна організація Комуністичної партії України Вознесенського  

шкіряного об’єднання, 24 од. зб., 1976–1987 рр.  ................................................ 189 

П-5402 Вибулий в утиль  
П-5403 Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України  
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ДОВІДКА  З  ІСТОРІЇ   

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ   

ЗМІН  НА  МИКОЛАЇВЩИНІ  

За Кючук-Кайнарджийською мирною угодою 1774 р. Росія отримала від 

Османської імперії землі Північного Причорномор’я, діставши вихід до Чор-

ного моря. Почалося освоєння території між Дніпром та Бугом, яка отримала 
назву Новоросія. 

1778 року у гирлі р. Інгул було закладено суднобудівну верф, а восени 

1789 р. поряд з нею було засновано м. Миколаїв – центр суднобудування та 
воєнний порт на Чорному морі. 

1795 р. було створено Вознесенську губернію з центром у м. Вознесенськ, 

заснованому того ж року. Губернія поділялась на 12 повітів (округ). Місто 

Миколаїв увійшло до складу Херсонського повіту1

. 

1796 р. Вознесенська губернія була ліквідована і відновлена Новоросійсь-

ка губернія, що існувала раніше2

. 

8 жовтня 1802 р. Новоросійську губернію було поділено на Миколаївську, 

Катеринославську й Таврійську. До складу Миколаївської губернії ввійшли 

Херсонський, Єлисаветградський, Ольвіопільський і Тираспільський повіти3

. 

Указом Сенату від 15 травня 1803 р. губернське управління з Миколаєва 
було переведено до Херсона; Миколаївську губернію перейменовано на 
Херсонську; місто Миколаїв залишилось у Херсонському повітові4. 

Особливий стан Миколаєва як великого воєнного порту на Чорному морі 
та бази будівництва кораблів, близькість його до південних кордонів країни 

обумовили виділення міста у самостійну адміністративну одиницю. 20 берез-
ня 1805 р. було створено Миколаївське та Севастопольське військове губерна-
торство. Крім міст Миколаїв і Севастополь до нього ввійшли адміралтійські 
поселення Богоявленськ, Воскресенськ, Калинівка, Покровське, Березнегувате 
і Висунськ (двоє останніх – з 1820 р.)

5

. 

1

 Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ), 1795, т. ХХІІІ, № 17300. 

2

 ПСЗ, 1796, ХХІV, № 17634. 

3

 ПСЗ, 1802, т. ХХVІІ, № 20449. 

4

 ПСЗ, 1803, т. ХХVІІ, № 20760. 

5 Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790–

1890)». – Миколаїв, 1890. – C. 11. 
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Рішенням Державної ради, затвердженим 15 липня 1861 р., адміралтейські 
поселення були перетворені на пригороди6

. Згідно з положенням Комітету 

міністрів від 13 травня 1977 р. вони були перейменовані у посади, вилучені з 
управління Миколаївського військового губернатора та підпорядковані 
Херсонській губернській адміністрації7. Севастополь входив до складу губер-

наторства до 1864 р. 

1895 р. управління Чорноморського флоту, котре знаходилось у Миколає-
ві, було переведене до Севастополя. Рішенням Державної ради, затвердженим 

5 червня 1900 р., Миколаївське губернаторство було реорганізоване у градо-

начальство, до складу котрого, крім Миколаєва, входили п’ять приміських 

хуторів – Водопій, Василівка, Широка Балка, Мішково-Погорілове та Харчен-

кове8

. Градоначальство знаходилось на території Херсонського губернаторст-
ва і з ряду питань було підпорядковане Херсонській губернській адміністрації. 

Усі населені пункти сучасної Миколаївської області входили до 1920 р. до 

складу Херсонського, Єлисаветградського, Одеського й Ананьївського повітів 

Херсонської губернії, а також Балтського повіту Подільської губернії. 
У грудні 1917 р. І Всеукраїнський з’їзд Рад проголосив Україну вільною 

суверенною державою9

, існувавший адміністративно-територіальний поділ 

було скасовано.  

У липні 1919 р. було вирішено поділити Херсонську губернію на дві – 

Херсонську та Одеську. Проте реформування адміністративно-територіаль-

ного поділу було відтерміновано через національно-визвольні змагання.  

28 січня 1920 р. Всеукревком прийняв постанову про поділ Херсонської 
губернії на Херсонську і Одеську. До складу Одеської губернії (з центром у 

м. Одеса) увійшли Одеський, Тираспільський, Очаківський та Ананьївський 

повіти. Центром Херсонської губернії, яка складалася з Олександрійського, 

Єлисаветградського, Херсонського повітів і Дніпровського повіту колишньої 
Таврійської губернії, став Миколаїв10

. Через те, що центром нової губернії 
став Миколаїв, а не Херсон, губернія у більшості документів за цей період має 
назву Миколаївської. Офіційно ж Херсонська губернія була перейменована на 
Миколаївську згідно з постановою президії ВУЦВК від 25 грудня 1920 р.

11

 

На підставі постанови Миколаївського губревкому від 14 лютого 1920 р. у 

складі губернії був утворений Миколаївський повіт12

. Згідно з декретом 

ВУЦВК від 30 липня 1920 р. Олександрійський повіт відійшов до новостворе-
ної Кременчуцької губернії13

. Населені пункти сучасної Миколаївщини входи-

6

 ПСЗ, 1863, т. ХХХVІ, № 37245. 

7

 Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 230, оп. 1, спр. 9441, арк. 58. 

8

 ДАМО, ф. 229, оп. 1, спр. 33, арк. 1-2. 

9

 Історія держави і права Української РСР (1917–1960). – К., 1961. – С. 5. 

10

 ДАМО, ф. Р-152, оп. 1, спр. 8, арк. 2. 

11

 Газ. “Красный Николаев” від 18 січня 1921 р. 

12 ДАМО, Ф. Р-171, оп. 2, спр. 2, арк. 8. 

13

 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Ф-1, оп. 1, спр. 41, 

арк. 92. 
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ли до складу Миколаївського, Херсонського і Єлисаветградського повітів Ми-

колаївської губернії, а також Одеського, Вознесенського і Первомайського 

повітів Одеської губернії. Вознесенський повіт був утворений у лютому, а Пе-
рвомайський – у липні 1920 р. 

Відповідно до постанови ВУЦВК від 23 березня 1921 р. до Миколаївської 
губернії було приєднано волості Одеської губернії, що прилягали до р. Пів-

денний Буг: Анчекракську, Іллінську, Великокорениську, Варварівську, Пет-
рівську, Ковалівську та м. Очаків; а також частину Вознесенського повіту: 

Богодарівську, Возсіятську, Ольгопільську та Олександрівську волості. Цією 

ж постановою до Одеської губернії були приєднані північно-західні волості 
Миколаївської губернії: Липнянська, Тишківська, Новоархангельська, Над-

лакська, Вікторштадська14

. 

На ІІІ сесії ВУЦВК VI скликання наприкінці жовтня 1922 р. було прийнято 

рішення про поступовий перехід від чотириступеневої системи адміністратив-

но-територіального поділу (губернія – повіт – волость – населений пункт) до 

триступеневої (округа – район – населений пункт). Постановою ВУЦВК від 21 

жовтня 1922 р. “Про адміністративно-територіальний поділ УРСР” Одеська та 
Миколаївська губернії були об’єднані в одну – Одеську15

.  

Постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. “Про адміністративно-територі-
альний поділ Одеської губернії” на території Одеської губернії було створено 

Одеську, Миколаївську, Херсонську, Балтську та Первомайську округи16

.  

Більшість районів сучасної Миколаївської області входили до складу Ми-

колаївської та Первомайської округ, Снігурівський та Березнегуватський ра-
йони були у складі Херсонської округи, Братський район –  Єлисаветградської 
округи, Анатолівський (пізніше – Тилігуло-Березанський) – Одеської округи, 

Казанківський – Криворізької округи.  

У лютому 1923 р. до складу новоствореної Миколаївської округи входили 

8 районів з таких волостей: Варварівський – Варварівської, Ландауської 
(Вознесенського повіту), Петрівської і частини Нечаївської волості Одеського 

повіту, з центром в м. Варварівка; Вознесенський – з частини Вознесенської, 
Єланецької, Щербанівської, Покровської, Веселинівської та м. Вознесенськ, з 
центром у м. Вознесенськ; Володимирівський – Володимирівської, Трифонів-

ської і Маліївської з центром у с. Володимирівка; Миколаївський – Калинівсь-

кої, Тернівської, Богоявленської, Кисляківської, Балацківської і Добринської, 
з центром у м. Миколаїв; Новобузький – Новобузької, Антонівської, Новопол-

тавської і Полтавської, з центром у м. Новий Буг; Новоодеський – Новоодесь-

кої, Гуріївської, Каменівської, з центром у м. Нова Одеса; Очаківський – Па-
рутинської, Анчекракської і м. Очаків, з центром у м. Очаків; Привільнянсь-

кого – Сухо-Єланецької, Ольгопільської, Возсіятської і Привільнянської, з 
14

 Сборник постановлений и распоряжений ВУЦВК 5-го созыва, 1921. – Х. – С. 112. 

15

 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства Украины, 1922, 

№ 44, ст. 655. 

16

 Там само, 1923, № 18–19, ст. 310. 
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центром у м. Привільне. Олександро-Рощаківська волость увійшла до складу 

Єлисаветградського повіту. 

Первомайська округа була утворена з Первомайського і частини Вознесен-

ського повітів Одеської губернії. На території округи було створено    13 райо-

нів із таких волостей: Новоархангельський район – з Новоархангельської і Ти-

шківської, з центром у с. Новоархангельське; Вікторштадський – з Вікторш-

тадської і Надлакської, з центром у с. Вікторштадт; Добровеличківський – з 
Липнязівської та Добровеличківської, з центром у  с. Добровеличківка; Віль-

шанський – з Вільшанської, з центром у с. Вільшанка; Благодатнівський – з 
Благодатнівської та Лисогірської, з центром у с. Благодатне; Костянтинівсь-

кий – з Арбузинської, Трикратської, Новокраснівської та Костянтинівської, з 
центром у с. Костянтинівка; Данилівський – з Юзефпільської, Данилівської, 
Великотроянської, з центром у с. Данилівка; Голованівський – з Вербівської, 
Голованівської, Липовенської, Троянської, з центром у с. Голованівськ; Кри-

воозерський – з Тридубської, Кривоозерської, Великомечетнянської, з 
центром у с. Криве Озеро; Богопільський – з Богопільської, з центром у с. Бо-

гопіль; Врадіївський – з Врадіївської і Новопавлівської, з центром у с. Врадіїв-

ка; Кантакузівський - з Катеринославської, Романо-Балківської, Кантакузівсь-

кої, Мостівської, з центром у с. Кантакузівка; Ісаївський – з Петрівської, Ісаїв-

ської і Миколаївської другої волостей, з центром у с. Ісаїве. 
Постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 26 листопада 1924 р. до складу Пе-

рвомайської округи були включені Савранський та Ясенівський райони лікві-
дованої Балтської округи Одеської губернії17

, Данилівський район за постано-

вою Президії ВУЦВК від 21 липня 1925 р. був перейменований на Грушківсь-

кий18

, того ж року Ісаївський район відійшов до Одеської округи. 

Постановою ВУЦВК та РНК УСРР “Про створення на території Одеської 
губернії Ландауського району” від 30 квітня 1925 р. на території округи було 

створено новий Ландауський район з переважаючим німецьким населенням з 
центром у колонії Ландау у складі: Зульцької, Йоганестальської, Карлсруесь-

кої, Катеринентальської, Ландауської та Шпеєрівської сільрад Варварівського 

району Миколаївської округи та Рорбаської, Вормської та Роштадської сіль-

рад Березівського району Одеської округи19

. За постановою Президії ВУЦВК і 
РНК УРСР від 13 травня 1926 р. Ландауський район перейменовано на Карл-

Лібкнехтовський20

. 

Постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. “Про ліквідацію губерній та про 

перехід до трьохступеневої системи управління” з 1 серпня 1925 р. було ска-
совано адміністративно-територіальний поділ УСРР на губернії, з 15 червня 

17

 Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України (далі – ЗУ УСРР), 

1924, № 50, ст. 304. 

18

 ДАМО, Ф. Р-161, оп. 1, спр. 205, арк. 307. 

19

 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины, 1925, 

№ 24, ст. 178. 

20

 ДАМО, Ф. Р-161, оп. 1, спр. 1035, арк. 6. 
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1925 р. територію УСРР, не враховуючи Автономну Молдавську СРР, поділе-
но на 41 округу, у тому числі Миколаївську та Первомайську21

. 

Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 3 лютого 1926 р. у Пер-

вомайській окрузі було розформовано Вільшанський (з передачею його тери-

торії до складу Богопільського, Добровеличківського та Благодатнівського 

районів) та Вікторштадський (з передачею сільрад до складу Новоархангель-

ського та Добровеличківського районів) райони; перенесено райцентри  та 
перейменовано райони: Кантакузівський – у Доманівський (центр – с. Домані-
вка), Благодатнівський – у Лисогірський (центр – с. Лиса Гора), Ясенівський – 

у Любашівський (центр – с. Любашівка)22

.  

Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 29 вересня 1926 р. у Микола-
ївській окрузі було ліквідовано Привільнянський район, утворено Єланецький 

район – з частини сільрад Новоодеського, Вознесенського і Привільнянського 

районів, та Полтавський район – з частини сільрад Новобузького, Миколаївсь-

кого та Привільнянського районів23

. 

Постановою Первомайського окрвиконкому від 29 квітня 1927 р. Богопіль-

ський район був перейменований у Первомайський24

, постановою від 9 грудня 

1927 р. було ліквідовано Лисогірський район, на базі котрого створено Віль-

шанський (Болгарський) район25

. 

Постановою Президії ВУЦВК від 7 лютого 1928 р. Полтавський район бу-

ло перейменовано у Баштанський26

. 

Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 13 червня 1930 р. “Про реор-

ганізацію округ” Первомайську округу було розформовано. Хощеватський, 

Грушківський, Голованівський, Новоархангельський, Добровеличківський 

райони були приєднані до Уманської округи. Вільшанський, Благодатнівсь-

кий, Савранський, Любашівський, Первомайський, Кривоозерський, Врадіїв-

ський і Доманівський райони увійшли до складу Одеської округи27

. 

У 1923–1930 рр. до складу Херсонської округи входили Березнегуватський 

і Снігурівський райони, Єлисаветградської – Братський, Одеської – Анатолів-

ський (Тилігуло-Березанський), до складу Криворізької округи – Казанківсь-

кий район. 

2 вересня 1930 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову «Про ліквіда-
цію округ та перехід на двоступеневу систему управління», котрою  з 15 вере-
сня 1930 р. було скасовано округи. На території України були утворені 503 

21

 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины, 1925, 

№ 29–30, ст. 233. 

22 ЗУ УРСР, 1926, № 7, ст. 70. 

23

 ЗУ УРСР, 1926, № 60, ст. 396. 

24

 ДАМО, ф. Р-2066, оп. 1, спр. 8, арк. 106. 

25

 ДАМО, ф. Р-2066, оп. 1, спр. 32, арк. 338. 

26

 ДАМО, ф. Р-161, оп. 1, спр. 735, арк. 12. 

27

 Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України (далі – ЗЗ УРСР), 1930, 

№ 14, ст. 141. 
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нові адміністративні одиниці: автономна республіка – Молдавська АСРР, 18 

міст і 484 райони28

. Миколаївська округа і три райони – Варварівський, Єлане-
цький і Миколаївський були ліквідовані. Місто Миколаїв, у числі інших 18 

міст України республіканського підпорядкування, було виділене в окрему ад-

міністративно-господарську одиницю. Миколаївському міськвиконкомові бу-

ли підпорядковані 32 сільради зі складу ліквідованих Миколаївського та Вар-

варівського районів (Балабанівська, Баловненська, Богоявленська, Водопійсь-

ка, Воскресенська, Великокорениська, Варварівська, Веселокутська, Галици-

нівська, Григорівська, Калинівська, Костянтинівська, Котлярово-Шевчен-

ківська, Кір’яківська, Лупарево-Балківська, Малокорениська, Матвіївська, Мі-
шково-Погорілівська, Малолар’ївська, Новомиколаївська, Нечаянська, Ново-

богданівська, Новогригорівська, Олександрівська, Пересадівська, Пузирівсь-

ка, Петрівська, Петрово-Солониська, Свято-Троїцька, Тернівська, Шуринська, 
Широкобалківська). Частина сільрад Миколаївського району відійшла до Ба-
штанського району, частина сільрад Варварівського – до Новоодеського райо-

ну. Сільради Єланецького району ввійшли до складу Вознесенського та Ново-

бузького районів. Решта районів ліквідованої Миколаївської округи – Баштан-

ський, Володимирівський, Вознесенський, Карл-Лібкнехтовський, Новобузь-

кий, Новоодеський, Очаківський, а також райони, які раніше входили до скла-
ду Одеської, Єлисаветградської, Херсонської та Криворізької округ, зокрема 
Анатолівський, Врадіївський, Братський, Доманівський, Кривоозерський, Пе-
рвомайський, Березнегуватський, Снігурівський, Благодатнівський, Казанків-

ський – були підпорядковані безпосередньо центру. 

Центру були підпорядковані також райони, що входили раніше до складу 

Одеської, Єлисаветградської та Криворізької округ: Братський, Березнегуват-
ський, Снігурівський, Казанківський, Анатолівський, Врадіївський, Доманів-

ський, Кривоозерський, Первомайський, Благодатнівський.  

Відповідно до постанови ВУЦВК від 22 вересня 1930 р. Благодатнівський 

район був перейменований на Арбузинський, з перенесенням центру у с. Ар-

бузинка29

. 

За постановою ВУЦВК від 3 лютого 1931 р. “Про реорганізацію районів” 

було розформовано і приєднано до інших 119 районів Української РСР, у то-

му числі Березнегуватський (приєднаний до Снігурівського), Братський 

(приєднаний до Бобринецького), Володимирівський (приєднаний до Новобу-

зького), Врадіївський (приєднаний до Любашівського), Казанківський (приєд-

наний до Долинського)
30

. 

На ІV позачерговій сесії 12-го скликання 9 лютого 1932 р. ВУЦВК ухвалив 

постанову про перехід на триступеневу адміністративно-територіальну систе-
му «область – район – населений пункт» (ЗЗ УСРР, 1932, № 5, ст. 28). На 
Україні було створено перші п’ять областей: Харківська, Київська, Вінницька, 
28

 ЗЗ УСРР, 1930, № 23, ст. 225. 

29

 ЗЗ УРСР, 1931, № 1, ст. 9. 

30 ЗЗ УРСР, 1931, № 3, ст. 33. 
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Дніпропетровська й Одеська. До складу Одеської області увійшли міста обла-
сного підпорядкування: Одеса, Миколаїв, Херсон, Єлисаветград, а також 46 

районів: Анатолівський (пізніше – Тилігуло-Березанський), Андрієво-Іва-
нівський, Антоно-Кудинцівський, Арбузинський, Баштанський, Біляївський, 

Березівський, Бериславський, Благоївський, Бобринецький, Великовиськівсь-

кий, Великоолександрівський, Вільшанський, Вознесенський, Голованівсь-

кий, Голопристанський, Гросулівський, Грушківський, Добровеличківський, 

Доманівський, Зельцівський, Жовтневий, Знам’янський, Калініндорфський, 

Карл-Лібкнехтовський, Каховський, Кривоозерський, Любашівський, Новоар-

хангельський, Новобузький, Новомиргородський, Новоодеський, Новоукраїн-

ський, Очаківський, Первомайський, Роздільнянський, Скадовський, Снігурів-

ський, Спартаківський, Троїцький, Устинівський, Фрунзенський, Хмелівсь-

кий, Хорлівський, Цебриківський, Цюрупинський31

. 

Постановою ВУЦВК від 27 лютого 1932 р. Біляївський район Одеської обла-
сті було розформовано, його територію – повністю приєднано до території Оде-
ської міськради. На території Одеської області створено два нових райони, які 
нині входять до складу Миколаївської області: Братський (з центром у с. Братсь-
ке) – у складі 13 сільрад Бобринецького району та Велико-Врадіївський (з 
центром у с. Велико-Врадіївка) – у складі 14 сільрад Любашівського району32

. 

Постановою Президії ЦВК СРСР від 7 березня 1933 р. Анатолівський ра-
йон Одеської області перейменовано на Тилігуло-Березанський, а його рай-

центр с. Суворове – у с. Тилігуло-Березанка33

. 

Згідно з постановою Президії ВУЦВК від 17 лютого 1935 р. на території 
Одеської області було створено 20 нових районів, у тому числі сім районів, 

територія яких нині входить до складу Миколаївської області: Березнегуватсь-

кий, Благодатнівський, Варварівський, Володимирівський, Єланецький, Мос-
тівський, Привільнянський34

. 

22 вересня 1937 р. ЦВК СРСР прийняв постанову про розукрупнення Хар-

ківської, Київської, Вінницької й Одеської областей. Одеська область була 
поділена на Одеську і Миколаївську35

. 

До складу Миколаївської області увійшли три міста обласного підпорядку-

вання – Миколаїв, Херсон і Кірово, а також 38 районів, у тому числі 29 – зі 
складу Одеської області і 9 – зі складу Дніпропетровської. Складовою части-

ною Миколаївської області стали такі райони: Аджамський, Баштанський, Бе-
резнегуватський, Бериславський, Бобринецький, Варварівський, Великоолек-

сандрівський, Великолепетиський, Витязівський, Володимирівський, Голоп-

ристанський, Горностаївський, Долинський, Єланецький, Єлисаветградківсь-

кий, Знам’янський, ім. Фріца Геккерта, Казанківський, Калініндорфський, 

31

 ЗЗ УСРР, 1932, № 5, ст. 28. 

32

 ЗЗ УРСР, 1932, № 36–40, ст. 236. 

33

 Газ. “Вісті” від 8 квітня 1933 р. 

34 ЗЗ УСРР, 1935, № 3, ст. 12. 

35

 Собрание законов и распоряжений Правительства СССР, 1937, № 63, отдел 1. 
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Компаніївський, Каховський, Новгородківський, Новобузький, Нововоронцов-

ський, Новоодеський, Новопразький, Новотроїцький, Олександрійський, Оча-
ківський, Петрівський, Привільнянський, Скадовський, Снігурівський, Тилігу-

ло-Березанський, Устинівський, Хорлівський, Цюрупинський і Чаплинський. 

10 січня 1939 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР була створена Кі-
ровоградська область, а м. Кірово перейменовано на м. Кіровоград36

. З Мико-

лаївської області до складу Кіровоградської області відійшли м. Кіровоград і 13 

районів: Аджамський, Бобринецький, Витязівський, Долинський, Єлисавет-
градківський, Знам’янський, Кіровоградський сільський, Компаніївський, Нов-

городківський, Новопразький, Олександрійський, Петрівський, Устинівський. 

Постановою Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1939 р. були 

створені Білозерський, Херсонський сільський і Миколаївський сільський ра-
йони, а район ім. Фріца Геккерта ліквідований37

. 

У червні 1941 р. до складу Миколаївської області входили райони: Баш-

танський, Білозерський, Березнегуватський, Бериславський, Варварівський, 

Великоолександрівський, Голопристанський, Горностаївський, Єланецький, 

Каланчацький, Каховський, Калініндорфський, Казанківський, Миколаїв-

ський, Новоодеський, Новобузький, Новово-ронцовський, Очаківський, При-

вільнянський, Скадовський, Снігурівський, Тилігуло-Березанський, Херсон-

ський, Цюрупинський та Чаплинський.  

Арбузинський, Благодатнівський, Братський, Великоврадіївський, Весели-

нівський, Вознесенський, Доманівський, Кривоозерський, Мостівський і Пер-

вомайський райони входили до складу Одеської області.  
Карл-Лібкнехтовський район Одеської області був розформований на підс-

таві Указу Президії Верховної Ради УРСР від 26 березня 1939 р., його сільра-
ди були передані до складу Веселинівського, Тилігуло-Березанського, Варва-
рівського районів Миколаївської області та Березівського району Одеської 
області38

. 

У період тимчасової нацистської окупації територія Миколаївської області 
в її нинішніх межах була поділена між Німеччиною та Румунією. Західні ра-
йони були включені у Голтянський та Очаківський повіти румунського губер-

наторства Трансністрії, а райони, розташовані до сходу від р. Південний Буг, 
увійшли до генеральних округів “Миколаїв” і “Таврія”. 

Після визволення області від нацистської окупації в її адміністративно-

територіальному поділі сталися такі зміни: 

− згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 березня 1944 р. була 
створена Херсонська область39

, у зв’язку з чим зі складу Миколаївської облас-
ті відійшли м. Херсон і райони: Білозерський, Бериславський, Великоолексан-

дрівський, Голопристанський, Горностаївський, Каланчацький, Калініндорф-

36

 Газ. “Известия” від 11 січня 1939 р. 

37

 ДАМО, Ф. Р-992, оп. 1, спр. 49, арк. 220; спр. 53, арк. 46, 48, 96. 

38

 ЗЗ УРСР, 1939, № 21, ст. 18. 

39

 Газ. “Південна правда” від 26 квітня 1944 р. 
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ський, Каховський, Нововоронцовський, Скадовський, Херсонський, Цюру-

пинський, Чаплинський. Цим же указом Миколаївській області були передані 
Арбузинський, Благодатнівський, Братський, Веселинівський і Вознесенський 

райони Одеської області; 
− відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 12 вересня  1944 р. 

центр Миколаївського району був перенесений з м. Миколаїв до с. Жовтневе, 
а Миколаївський район перейменований у Жовтневий40

. Згідно з Указом Пре-
зидії Верховної Ради УРСР від 5 грудня 1944 р. центр Благодатнівського райо-

ну був перенесений з с. Благодатне до с . Лиса Гора, а Благодатнівський 

район перейменований у Лисогірський41

; 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 серпня 1945 р. проведено ро-

зукрупнення Варварівського і Тилігуло-Березанського районів і створений 

Широколанівський район з центром у с. Широколанівка42

. 

На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 лютого 1954 р. до 

складу Миколаївської області ввійшли 5 районів Одеської області: Великовра-
діївський, Доманівський, Кривоозерський, Мостівський, Первомайський43

. 

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 7 червня 1957 р. був 

ліквідований Широколанівський район, а його сільради передані Варварівсь-

кому і Веселинівському районам44

. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1959 р. ліквідовано та-
кі райони: Володимирівський – з переходом його сільрад до Березнегуватсь-

кого і Казанківського районів, Лисогірський – з переходом сільрад до Арбу-

зинського і Первомайського районів, Мостівський – з переходом сільрад до 

Веселинівського і Доманівського районів, Привільнянський – з переходом 

сільрад до Баштанського, Єланецького і Новобузького районів45

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

20 січня 1961 р. смт Варварівка Варварівського району включено в смугу 

м. Миколаїв з підпорядкуванням території селища Центральній районній Раді 
депутатів трудящих46

. Тим же рішенням с. Балабанівка Жовтневого району 

включено у смугу смт Жовтневе, а також віднесено до категорії міст районно-

го підпорядкування смт Жовтневе Жовтневого району, смт Новий Буг Ново-

бузького району, смт Снігурівка Снігурівського району. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1963 р. віднесені у 

підпорядкування Миколаївської обласної (промислової) Ради депутатів трудя-

щих м. Миколаїв – з м. Жовтневе, а також м. Вознесенськ та м. Первомайськ – 

з смт Підгородна47

. 

40

 Відомості Верховної Ради УРСР, 1945, № 7–8. 

41

 Там само. 

42

 Газ. “Південна правда” від 15 серпня 1945 р. 

43

 Відомості Верховної Ради УРСР, 1954, № 2, ст. 38. 

44

 Там само, 1957, № 5, розділ 3. 

45

 Там само, 1959, № 3, ст. 47. 

46

 Там само, 1961, № 7. 

47

 Відомості Верховної Ради УРСР, 1963, № 2, ст. 31. 
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У січні 1963 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 груд-

ня 1962 р. проведено укрупнення сільських районів Миколаївської області. Бу-

ли створені райони: Баштанський, Братський, Вознесенський, Доманівський, 

Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Первомайський, Снігурівський48

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

8 квітня 1963 р. с. Баштанка Баштанського району віднесено до категорії се-
лищ міського типу49

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної (сільської) Ради депутатів 

трудящих від 4 квітня 1964 р. по Миколаївському району об’єднано села Ада-
мівка, Вільне, Малиші та Тилігуло-Березанка Тилігуло-Березанського району 

в один населений пункт, найменований с. Березанка, а сільраду перейменова-
но на Березанську50

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної (сільської) Ради депутатів 

трудящих від 14 листопада 1964 р. перейменовано с. Велика Врадіївка Перво-

майського району у с. Врадіївка, Великоврадіївська сільрада – у Врадіївську51

.  

Президія Верховної Ради УРСР Указом від 4 січня 1965 р. внесла нові змі-
ни в адміністративне районування УРСР, затвердивши 394 райони республі-
ки52

.  До складу Миколаївської області увійшли 16 районів: Баштанський, Бе-
резнегуватський, Братський, Веселинівський, Вознесенський,  Доманівський, 

Єланецький, Жовтневий, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Но-

вобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський. 

Цим же указом м. Вознесенськ віднесено до категорії міст районного підпо-

рядкування, а міста Миколаїв та Первомайськ залишені містами обласного 

підпорядкування. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

8 липня 1966 р. с. Березанка Миколаївського району віднесено до категорії 
селищ міського типу53

. 

На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 р. було 

проведено розукрупнення Братського, Кривоозерського, Миколаївського, 

Очаківського та Первомайського районів54

, в результаті чого створено райони: 

Арбузинський, Березанський та Врадіївський. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

21 квітня 1967 р. с. Казанка – центр Казанківського району – віднесено до ка-
тегорії селищ міського типу55

. 

48 Відомості Верховної Ради УРСР, 1963, № 2, ст. 35. 

49 Там само, № 21. 

50

 Там само, 1964, № 30. 

51

 Там само, № 51. 

52

 Там само, 1965, № 3, ст. 64. 

53

 Там само, 1966, № 27. 

54

 Там само, № 48, ст. 293. 

55

 Там само, 1967, № 17. 
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Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

21 липня 1967 р. с. Арбузинка – центр Арбузинського району – віднесено до 

категорії селищ міського типу56

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

14 жовтня 1967 р. с. Врадіївка – центр Врадіївського району – віднесено до 

категорії селищ міського типу57

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

4 червня 1968 р. с. Олександрівка Вознесенського району віднесено до катего-

рії селищ міського типу58

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

19 липня 1968 р. с. Єланець Єланецького району та селище Ольшанське Ми-

колаївського району віднесено до категорії селищ міського типу59

. 

Згідно з рішеннями виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів 

трудящих від 25 вересня 1973 р. підпорядковано районним Радам м. Микола-
їв: Великокорениську селищну Раду Миколаївського району – Заводській ра-
йонній Раді, а Матвіївську сільраду Новоодеського району – Центральній ра-
йонній Раді60

. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 27 грудня 1973 р. у м. Миколаїв 

створено Корабельний район, м. Жовтневе Жовтневого району включено до 

смуги м. Миколаїв, Жовтневу міськраду ліквідовано61

. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 3 березня 1975 р.    Вознесенськ 

віднесено до категорії міст обласного підпорядкування62

. 

Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 

24 лютого 1987 р. с. Матвіївка Матвіївської сільради Центрального району 

м. Миколаїв віднесено до категорії селищ міського типу, селищну Раду на-
йменовано Матвіївською63

. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 2 квітня 1987 р. новозбудовано-

му пункту Південно-Української атомної електростанції присвоєно наймену-

вання м. Южноукраїнськ і віднесено до категорії міст обласного підпорядку-

вання64

. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 лютого 1991 р. м. Очаків – 

центр Очаківського району – віднесено до категорії міст обласного підпоряд-

кування65

. 

56

 Відомості Верховної Ради УРСР, 1967, ст. 31. 

57

 Там само, № 43. 

58

 Відомості Верховної Ради УРСР, 1968, № 25. 

59

 Там само, № 32. 

60

 Там само, 1973, № 41. 

61

 Там само, 1974, № 1, ст. 11. 

62

 Там само, 1975, № 10, ст. 110. 

63

 Там само, 1987, № 13. 

64

 Там само, № 15, ст. 262. 

65 Там само, 1991, № 9, ст. 80. 
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губернський відділ 
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губернський комітет 
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губернський Комісаріат 
губернський відділ комунального господарства 
губернська надзвичайна комісія 

губернський продовольчий комітет 
губернська рада профспілок 

губернська рада народного господарства 



1090 

Державний архів Миколаївської області 

губревком  ........................  

губревтрибунал  ..............  

губсельсекція  ..................  

губсільбанк  .....................  

губспілка  .........................  
губстатбюро  ....................  

губтрійка  .........................  
губуправління  .................  

губбюро  ...........................  

губфінвідділ  ....................  

губшвацпром  ..................  

губюст  .............................  
Держагропром  ................  

Держархів  .......................  

Держбанк  ........................  

Держіспекція  ..................  

Держкомархів  .................  

Держконтроль  .................  

Держмаєтки  ....................  

Держплемстанція  ...........  

Держторг  .........................  
Держтрудощадкас  ..........  
Держферма  ......................  
ДПД  .................................  

ДПІ  ..................................  
ДПУ  .................................  

ДСТ  ..................................  

ДЮСШ  ............................  

енергокомбінат  ...............  
енергокомплекс  ..............  
ЕПК  .................................  

ЗАГС  ................................  

ЗАТ  ..................................  

ім.  .....................................  
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коопстрах  ........................  
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губернський революційний трибунал 

губернська селянська секція 

губернський сільськогосподарський банк 

губернська спілка 
губернське статистичне бюро 

губернська трійка 
губернське управління 

губернське бюро 

губернський фінансовий відділ 

губернський відділ швацької промисловості 
губернський відділ юстиції 
Державний агропромисловий комітет 
Державний архів 

Державний банк 

Державна інспекція 

Державний комітет архівів України 

державний контроль 
державні маєтки 

державна племінна станція 

державна торгівля 

державні трудові ощадні каси 

державна ферма 
добровільне протипожежне товариство 

Державний проектний інститут 
Державне політичне управління 

добровільні спортивні товариства 
дитяча юнацька спортивна школа 
енергетичний комбінат 
енергетичний комплекс 
експертна перевірна комісія 

записи актів громадянського стану 

закрите акціонерне товариство 

імені 
інші 
інкубаторно-птахівнича станція 

комітет взаємодопомоги 

Комітет державної безпеки 

Київська гідрометеорологічна обсерваторія 

контрольна комісія 

комітет незаможних селян 

колективне господарство 

кооперативне страхування 

Комуністична партія більшовиків України 

Комуністична партія Радянського Союзу 

Комуністична партія України 

комітет спілки молоді України 

культурно-освітній відділ 

Ленінська комуністична спілка молоді України 

місто 

Міністерство внутрішніх справ 

Миколаївський комітет по боротьбі з безробіттям 
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НКДБ  ...............................  
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ОАФ  .................................  

обком  ...............................  

облагробуд  ......................  

облагропром  ....................  

облбагатопромспілка  .....  
облвиконком  ...................  

облвійськомат  .................  
облвно  ..............................  

облдержадміністрація .....  

облдержархів  ..................  

облінстрахкаса  ................  
облконтора  ......................  
облкоопінспілка  ..............  
облміжколгоспбуд  ..........  

облпарткурси  ..................  

облпостачзбуд  .................  

облпрокуратура  ..............  
облпромрада  ...................  
облпромстрахкаса  ..........  
 

облспоживспілка  ............  
облсуд ...............................  

облторг  ............................  
облтранстрест  .................  

Міністерство промислової політики 

міжколгоспна інкубаторно-птахівнича станція 

міська артіль 

міський виконавчий комітет 
міський військовий комісаріат 
міський земельний відділ 

міська контрольна комісія 

міський комітет 
міська рада 
містечко 

машинно-кінні станції 
міжгосподарчі пересувні механізовані шляхові колони 

Міністерство суднобудівної промисловості 
машинно-транспортна станція 

Народний Комісаріат 
Народний Комісаріат внутрішньої торгівлі 
Народний Комісаріат земельних справ 

Народний Комісаріат зовнішньої політики 

Народний Комісаріат освіти 

Народний Комісаріат продовольства 
Народний Комісаріат торгівлі 
Народний Комісаріат фінансів 

народна освіта 
народний суддя 

Народний Комісаріат внутрішніх справ 

Народний Комісаріат державної безпеки 

науково-технічна спілка 
науково-технічне товариство 

об’єднаний архівний фонд 

обласний комітет 
обласне агропромислове будівництво 

обласний агропромисловий комітет 
обласна багатопромислова спілка 
обласний виконавчий комітет 
обласний військовий Комісаріат 
обласний відділ народної освіти 

обласна державна адміністрація 

обласний державний архів 

обласна каса соціального страхування інвалідів 

обласна контора 
обласна спілка кооперації інвалідів 

обласне міжколгоспне об’єднання  по будівництву 

обласні партійні курси 

обласне управління постачання та збуту 

обласна прокуратура 
обласна рада промислової кооперації 
обласна каса кооперативного страхування членів  

промислової кооперації 
обласна спілка споживчої кооперації 
обласний суд 

обласна торгівля 

обласний транспортний трест 
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од. зб.  ...............................  

ОДПУ  ..............................  
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окркомунвідділ  ...............  

окрплан  ...........................  

окрпрокуратура  ..............  
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окрпофрада  .....................  
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окрсуд  ..............................  
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окружком  ........................  
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оп.  ....................................  

оргбюро  ...........................  

парком  .............................  
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партгрупа  ........................  
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педінститут  .....................  
повітвиконком  ................  

повітвідділ  ......................  

повітвійськомат  ..............  
повітземвідділ  .................  

повітземуправління  ........  

повітком  ..........................  

повітпрофрада  ................  
повітревком  ....................  

повітстатбюро  .................  

політбійці  ........................  
політвідділ  ......................  

політграмотність  ............  

політпросвіта  ..................  

обласне управління 

обласний фінансовий відділ 

обласне управління харчової промисловості 
обласний відділ шляхового і транспортного господарства 
одиниця зберігання 

об’єднане державно-політичне управління 

одиниця обліку 

окружна контрольна комісія 

окружний адміністративний відділ 

окружний виконавчий комітет 
окружний військовий Комісаріат 
окружне бюро з вивчення історії партії 
окружний відділ з вивчення історії партії 
окружне місцеве господарство 

окружний комітет незаможних селян 

окружна колгоспна спілка 
окружний комітет по боротьбі з безробіттям 

окружний відділ комуністичного господарства 
окружний план 

окружна прокуратура 
окружна промислова кредитна спілка 
окружна рада професійних спілок 

окружна селянська секція 

окружна каса соціального страхування 

окружне статистичне бюро 

окружний суд 

окружна судово-земельна комісія 

окружний комітет 
окружний фінансовий відділ 

опис 
організаційне бюро 

партійний комітет 
партійний архів 

партійна група 
партійний державний контроль 

партійна колегія 

партійна конференція 

партійний організатор 

педагогічний інститут 
повітовий виконавчий комітет 
повітовий відділ 

повітовий військовий Комісаріат 
повітовий земельний відділ 

повітове земельне управління 

повітовий комітет 
повітова рада професійних спілок 

повітовий революційний комітет 
повітове статистичне бюро 

політичні бійці 
політичний відділ 

політична грамотність 

політична просвіта 
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профшкола  ......................  
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р.   ......................................  
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радгосп  ............................  

раднаргосп  ......................  

райвиконком  ...................  

райвійськомат  .................  
райдержадміністрація  ....  

райдержархів  ..................  

райземвідділ  ....................  

райземуправління  ...........  

райком  .............................  

райкомунвідділ  ...............  

райкоопзерно  ..................  

райміськпрокуратури  .....  

райпродзагін  ...................  

райпрофсекретаріат  ........  
райстрахкаса  ...................  
райуправа  ........................  
РАПО  ...............................  

РАТАУ  ............................  

реввійськрада  ..................  
ревком  .............................  

РКК  ..................................  

РКП(б)  .............................  

РМ  ....................................  

РНК(раднарком)  .............  

робфак  .............................  

рос.  ...................................  
рр.  .....................................  

РРМ  ..................................  

РРФСР  .............................  

РСДРП(б)  ........................  

РСІ  ...................................  

політична пропаганда 
політичний секретаріат 
продовольче бюро 

продовольчий комітет 
продовольча міліція 

продовольча розверстка 
промисловий банк 

промислові будівельні матеріали 

промисловий комбінат 
промислова кооперація 

каса взаємного страхування членів промислової кооперації 
промислово-фінансовий план 

профспілковий бюджет 
профспілковий комітет 
професійна освіта 
рада профспілок 

професійна спілка 
професійна школа 
рік 

ріка 
реєстрація актів громадського стану 

радянське господарство 

рада народного господарства 
районний виконавчий комітет 
районний військовий Комісаріат 
районна державна адміністрація 

районний державний архів 

районний земельний відділ 

районне земельне управління 

районний комітет 
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районна і міська прокуратури 

районний продовольчий загін 
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районна каса соціального страхування 

районна управа 
районні агропромислові об’єднання 

радіотелеграфне агентство України 

революційна військова рада 
революційний комітет 
районна контрольна комісія 

Російська комуністична партія (більшовиків) 

Рада Міністрів 

Рада Народних Комісарів 

робітничий комітет 
російська (мова) 
роки 

радіорелейні мережі 
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) 

Робітничо-селянська інспекція 
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торгфінплан  ....................  

ТСОЗ  ...............................  

УВС  .................................  
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Укрмут  ............................  
Укрпромрада ...................  
Укрпромстрахрада  .........  
 

Укрпромсоюзкаса  ...........  
 

Укртелерадіокомпанія  ...  

УМВС  ..............................  

УНР  .................................  

УРМ  .................................  

УРСР  ...............................  

УСРР  ...............................  

УТМР  ..............................  

ф.   .....................................  

ФЗН  .................................  

фінконтроль  ....................  

ФОП  ................................  

ф.ф.  ..................................  

ЦВК  .................................  

ЦВК  .................................  

ЦВПК  ..............................  

Радянська Соціалістична республіка 
ремонтно-технічні станції 
село 

Служба безпеки України 

сільськогосподарська артіль 

сільськогосподарська техніка 
сільська рада 
сільський революційний комітет 
скляний завод 

Спілка молодіжних організацій України 

Служба Національної безпеки України 

союз незалежних держав 

спеціальна перевірка 
справа 
середнє професійно-технічне училище 
Союз Радянських Соціалістичних Республік 

селянське товариство взаємодопомоги 

судово-медична експертиза 
селище 
технічний промисловий фінансовий план 

теплова електроцентраль 
товариство по земельному влаштуванню трудящих євреїв 

торговий фінансовий план 

товариство по спільному обробітку землі 
управління внутрішніх справ 

українська (мова) 
Українська рада професійних спілок 

Український банк 

Український зерновий центр 

укріплений район 

Український мукомельний трест 
Українська промислова рада 
Українська рада кооперативного страхування членів  

промислової кооперації 
Українська каса взаємного страхування членів  

промислової кооперації 
Українська телевізійна радіокомпанія 

управління Міністерства внутрішніх справ 

Українська Народна республіка 
управління радіорелейної магістралі 
Українська Радянська Соціалістична республіка 
Українська Соціалістична Радянська республіка 

Українське товариство мисливців та рибалок 

фонд 

фабрично-заводське навчання 

фінансовий контроль 
факультет особового призначення 

фонди 

Центральний виконавчий комітет 
Центральна виборча комісія 

Центральний військово-промисловий комітет 
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ЦДАЖР  ...........................  

 

ЦДІ  ...................................  
ЦДІА  ................................  
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центрпромрада  ................  
 

ЦІП  ..................................  

ЦК  ....................................  
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ЦККПРС  ..........................  

ЧОП  .................................  

швацпром  ........................  

шосгідротехбуд  ..............  

Центральний державний архів Жовтневої революції  
і вищих органів влади 

Центральний дослідницький інститут 
Центральний державний історичний архів 

Центральна спілка 
центральна рада кооперативного страхування членів  

промислової кооперації 
Центральний інститут праці 
Центральний комітет 
Центральна контрольна комісія 

Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу 

частина особливого призначення 

швацька промисловість 
шосейне і гідротехнічне будівництво 
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А 

Авербух І. Ш., краєзнавець 
711, 971 

Аграновський А. А., журна-
ліст, письменник 745 

Адамсон Г. І., діяч револю-

ційного руху 764 

Александров М. М., науко-

вець, педагог 767 

Андибура Г. Я., підпільник 

744 

Ангеліна П., механізатор, 

двічі Герой Соціалістич-

ної Праці 728 

Анін Б. І., письменник 745 

Антонеску Й., румунський 

державний і політичний 

діяч, маршал 690 

Антонов П. 733 

Антонов-Овсєєнко В., діяч 

революційного руху 736 

Анулов Ф. А. 736 

Апанасенко Й., генерал 736 

Аркас З. А, генерал-лейте-
нант, історик, археолог 
733 

Аркаси 725 

Аркас М. А., адмірал, голо-

вний командир Чорно-

морського флоту і портів 

762 

Аркас М. М., український 

композитор, історик 10, 

12, 15, 71, 711, 712, 736, 

758, 760, 762, 781 

Ахматова Г., поетеса 711 

Ашенбреннер М. Ю., діяч 

революційного руху 733 

Б 

Бабель Й. Е., письменник 

62, 711 

Багрицький Е. Г., поет 711, 

734, 758 

Баздирьов, купецький ста-
роста 28 

Балабанов 611 

Балдук Н. І., письменник 

728 

Бартошинський I. Ф., нота-
ріус 39, 774 

Бахаров Б. С., генерал 737 

Белін-Белінович, нотаріус 
39, 779 

Березовський Ф., письмен-

ник 745 

Беллінсгаузен Ф. Ф., адмі-
рал 733, 762 

Бенедиктов Є. 736 

Берія Л. П., радянський 

державний і політичний 

діяч 183, 875 

Бертенсони 711 

Бєлінський В. Г., літератур-

ний критик 599, 713 

Биковський В. Ф., льотчик-

космонавт 760, 763 

Биковський I. С., нотаріус 
39, 774 

Биченков І. О., історик, 

архівіст 712, 978 

Біднина М., письменник 

728 

Бідструп Х., датський кари-

катурист 747 

Богатенков І. В., робітник, 

діяч революційного руху 

712, 861 

Богомолов М. Ф., письмен-

ник, краєзнавець 713, 

770, 973 

Божаткін М. І., письменник 

713, 766, 770, 860 

Бойков А. А., професор 399 

Большанін  І., письменник 

745 

Бортнянський Д. С., україн-

ський композитор, спі-
вак, диригент 721 

Брікель Т. 728 

Будковський Е. Л., нотаріус 
39, 774 

Будьонний С. М., радянсь-

кий військовий і держав-

ний діяч 736  

Бунін І. О., письменник 711 

Бунцельман А., літературо-

знавець 720 

Бутаков Г. І., адмірал 10, 

733, 762 

В 

Васильчикова М. П., актри-

са 714, 841 

Велегурський, селянин 33 

Вергілесов С. А., нотаріус 
39, 780 

Верещагін В. В., художник 

711 

Верьовка Г. Г., український 

композитор і хоровий 

диригент, педагог 736 

Високов В. Ф., артист 715, 

717, 861 

Вишеславський Л. М., поет 
745 

Вишневський Л. Б., нотарі-
ус 39, 781 

Вишневський Н. П., народ-

ний виконавець 146, 811 

Вільховий П., письменник 

732 

Вітенберг С., діяч револю-

ційного руху 711 

Вітренко Н. М., політичний 

діяч 768 

Вітте С. Ю., граф, статс-
секретар 61, 727, 773 

Владимиров В., письмен-

ник 714 

Волков В. М., льотчик-

випробувач 760 

Волков Є., інженер 743 

Волконський С., декабрист 
711 

ІМЕННИЙ  ПОКАЖЧИК  
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Воровський В. В., радянсь-

кий державний і партій-

ний діяч, дипломат 734 

Вороний М. К., письменник 

712 

Воронін Л. А., поет 715, 971 

Воронов В., полковник 732 

Ворошилов К. Є., маршал, 

державний і політичний 

діяч 734 

Врангель П. М., російський 

воєначальник 91, 161 

Вядро С., письменник 745 

Г 

Гавро Л. військовий і полі-
тичний діяч, 736 

Гаганова В. І., прядильни-

ця, ініціатор «гаганів-

ського руху» 397 

Гайдученко С. І., юрист, 
археолог, краєзнавець 12, 

716, 781 

Гаузман Н. В., нотаріус 39, 

780 

Ге Г. М., письменник, дра-
матург 733 

Гейне Ф. Ф. 415 

Герцман Г. 733, 741 

Гершман Р. С. 741 

Глазенап Б. О., адмірал го-

ловний командир Чорно-

морського флоту 10, 733 

Глотов В., письменник 745 

Гмирьов О. М., поет 12, 

716, 758, 762, 770 

Голєніщев А. В., генерал 

13, 717, 780 

Голіченко В., письменник 

714 

Голованов П. Ф., діяч рево-

люційного руху 764 

Гопнер С. 734 

Горбатов Б., письменник 745 

Горін Є. 741 

Горкін М., член Миколаїв-

ської міської думи 725 

Городський Я., поет, драма-
тург 711, 739 

Горький М., письменник 

760 

Грановський Б., музикозна-
вець 736 

Грейг О. С., адмірал, ко-

мандувач Чорноморсько-

го флоту 10, 730, 733, 

761 

Грейг С. К., адмірал 730 

Грейги 711 

Греку М., художник 760 

Гречаний П. К., підпільник, 

Герой Радянського Сою-

зу 761, 763 

Гречишников В. О., Герой 

Радянського Союзу 607 

Григор’єв О. 728 

Грінченко Б. Д., письмен-

ник 712 

Громовий Г. 731 

Гоффеншефер Ф., письмен-

ник 745 

Губанов О., письменник 745 

Губенко М. 736 

Гусіков О. М., нотаріус 39, 

780 

Д 

Давидова І. М., журналіст, 
театрознавець 717, 969 

Даль В. І.,  письменник, лек-

сикограф, етнограф 711, 

733, 762, 765 

Данилов В. М., генерал-

лейтенант 717, 777 

Данилова М. 718 

Данькевич К. Ф., українсь-

кий радянський компози-

тор, піаніст, педагог 736 

Дахтуровський С. М, свя-

щенник 61 

Дейрош М. 736 

Денікін А. І., російський 

воєначальник, політич-

ний і громадський діяч 

76, 161 

Дерібас Й. М.,  російський 

військовий та державний 

діяч 711, 734 

Дерябін (Туманов) Г. І., 
режисер 718, 956 

Дзержинський Ф. Е., діяч 

революційного руху, 

державний діяч 734 

Добровольський І. П. нота-
ріус 39, 780 

Добровольський Л. І., нота-
ріус 39, 780 

Довгаль П., артист 717 

Долгіх А. 740 

Доманицький В. М., редак-

тор 712 

Дорошев П., поет 745 

Дремлюга М., композитор 

732 

Дубровінський І., діяч рево-

люційного руху 711  

Дяченко Д. Г., підпільниця, 

Герой Радянського Сою-

зу 755, 763 

Е 

Енгель К.-Л. 741 

Епштейн Я. Б., нотаріус 39, 

779 

Есембаєв М., артист 722 

Є 

Єгіпко М. П., Герой Радян-

ського Союзу 733 

Єльков Ф., письменник 745 

Єніна В. М., письменниця і 
поетеса 742 

Ж 

Жолуденко Г., композитор 

732 

Журавель Я. Л., журналіст, 
краєзнавець 13, 718, 865 

З 

Загребельний П. А., пись-
менник 742 

Зазубрін В., письменник 

745 

Заковоротній Д. І., краєзна-
вець 719, 975 

Залигін С. П., письменник 

745 

Зарудний В. І., віце-адмі-
рал, гідрограф 733 

Захар’їн П. 733 

Защук П. Я., підпільник 763 
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Здиховський О. О., скульп-

тор 719, 720, 955 

Зіздо І. Д., вчитель 720, 878 

Зінов’єва С. Г., засновниця 

жіночої прогімназії 59 

Злобін Н. О., Герой Соціа-
лістичної Праці 332 

Зозуля О. Л., тренер 766 

І 
Іванов 161 

Іванов В. Ф., мистецтвозна-
вець 720, 721, 969 

Іванов П. І., артист 721, 722, 

956 

Іванова Л. 721 

Ігнатьєв В. 734  

Інгулов С. Б., діяч револю-

ційного руху 733 

Ізотов А., письменник 745 

Інбер В. М., поетеса 741 

Ірпенін В. 149 

Ісаковський М. В., поет 745 

Iсаченко М. Л., нотаріус 39, 

773 

К 

Каверін М. П., нотаріус 39, 

774 

Каденюк Л. К., український 

космонавт 763 

Казарський О. І., військо-

вий моряк, герой росій-

сько-турецької війни 

1828–1829 рр. 734 

Казначєєв К., видавець 743 

Калінін М.І., політичний і 
державний діяч 734, 762 

Каманін Ф. Г., письменник 

497, 745, 875 

Каменєв С. С., радянський 

воєначальник 736 

Канін О. 722 

Карбулька Й. Й., українсь-

кий музикант, компози-

тор 711 

Карпенко В., письменник 

745 

Картава І. Є., лікар-хірург 
722, 966 

Касатов М., письменник 745 

Касьяновський В. О., крає-
знавець 722, 979 

Кас’ян М. А., мануальний 

терапевт 726 

Катеринчук М. Д., політич-

ний діяч 768 

Каткова З. Д., краєзнавець 

723, 969 

Кацнельсон А., поет 732 

Кашин К. Я., підпільник 755 

Кащевський Г., діяч рево-

люційного руху 711 

Квін Л., письменник 745 

Кирийчук Г. Г., нотаріус 39, 

779 

Кирильченко Ф. М., під-

пільник 763 

Кир’якови 711 

Кібрік Є. А., художник 742 

Кінах А. К., політичний і 
державний діяч 757, 767, 

768 

Кірзон А. В., краєзнавець 

724, 969 

Клечковський Д. М., нота-
ріус 39, 780 

Клімашевський І. 718 

Ключевський В. Й., історик 

769 

Кобер О. П., підпільник 192, 

755, 761  

Ковальов, інженер 397 

Ковальова О. Ф., краєзна-
вець 724, 770, 975 

Козлов В. 744 

Козлов М. Ф., діяч револю-

ційного руху 764 

Козлова М. 716 

Козьма О. К., землевласник 

725, 780  

Кокізов Д. М., редактор 13, 

725, 781 

Колесник А. М., журналіст 
726, 979 

Кон Ф. Я., діяч революцій-

ного руху 734 

Кондрацький Л. 728 

Коренєв І. О., педагог, 
краєзнавець 726, 859 

Коробіцин Л. 741 

Корнєв В. (див. Лягін В. О.) 

Корнілов В. О., віце-ад-

мірал, герой Кримської 
війни та оборони Севас-
тополя 734 

Косіор С. В., радянський 

державний діяч 734 

Костенко В. П., інженер-

кораблебудівник 711 

Котанов Ф. Є., морський 

піхотинець, Герой Радян-

ського Союзу 746 

Котовський Г. І., радянсь-
кий військовий та полі-
тичний діяч 734, 736 

Коцюбинський М. М., укра-
їнський письменник 87, 

591 

Кравченко Є., письменник 

742 

Кравченко М. В., письмен-

ник 727, 770, 968 

Крамськой (Хромов) Д. О., 

режисер 728, 886 

Крастинь А. 736 

Кремко О., фотокореспон-

дент 767 

Кривицький Ф. О., нотаріус 
39, 780 

Кровопусков Є. С., секре-
тар Миколаївської місь-

кої управи 729, 778 

Кропивницька-Рябова О. 742 

Кропивницький В., пись-

менник 742 

Кропивницький М. Л., дра-
матург 18, 712 

Круглов М. П., партійний і 
державний діяч 766, 767 

Крупська Н. К.,  діяч рево-

люційного руху, радян-

ський політичний і дер-

жавний діяч 642 

Крушельницький О., пись-
менник 745 

Крючков Ю. С., науковець, 
краєзнавець 11, 729, 768, 

770, 969 

Кузнєцов С. К., нотаріус 39, 

779 

Куйбишев В. В. радянський 

політичний і державний 

діяч 171, 734 
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Куліченко Л. В., письмен-

ник 730, 861 

Куракін Ф., лікар 743 

Курашкевич К. В., пись-

менник 728, 731, 732, 944 

Л 

Лазарєв М. П., віце-адмірал, 

учений -мореплавець , 

військово-морський діяч 

7, 10, 734, 762 

Левицький Й. А., нотаріус 
39, 781 

Левченко Л. Л., науковець, 
архівіст 768 

Ленау М. 734 

Ленін В. І., діяч революцій-

ного руху, радянський 

державний і політичний 

діяч 85, 169, 255, 315, 

427, 582, 591, 746, 749, 

755, 758, 764, 867, 971 

 Леонтенко Д., музикант 
739 

Леонтович М. Д., компози-

тор, педагог 721, 734 

Лермонтов М. Ю., поет 57 

Лисенко М. В., композитор 

712 

Лисянський М. С., поет 
745, 758, 765, 770 

Лібкнехт К., діяч німецько-

го і міжнародного робіт-
ничого руху 931 

Лізко І. Ф., лікар 732, 860 

Лісничий Д. В., народний 

депутат СРСР 732, 733, 

969 

Ліфанов В. Р., журналіст, 
краєзнавець 13, 733, 734, 

770, 968 

Логовенко І., діяч револю-

ційного руху 711 

Лопухін С., інженер 68 

Лорер М., декабрист 711 

Луначарський А. В., радян-

ський державний діяч, 

письменник 734, 762 

Лучинська Н. 728 

Львова К., письменниця 

745 

Людковська О. 734 

Людковський Ш. С., архі-
віст, краєзнавець 734, 

735, 967 

Лягін В. О. (Корнєв В.), 

підпільник, Герой Радян-

ського Союзу 12, 734, 

747, 755, 756, 761, 763 

Ляпіна К. М., політичний 

діяч 768 

М 

Майборода Г. І., компози-

тор 765 

Макаренко О. П., мистецт-
вознавець, педагог 735, 

736, 738, 969 

Макаров С. О., адмірал 68, 

636, 734, 758, 762,  

Макушина І. В., скульптор 

766 

Макушин Ю. А., скульптор 

766 

Марков О. Я., поет 745 

Марков С., письменник 745 

Махно Н. І., діяч револю-

ційного руху 161, 736 

Мельников, нотаріус 39, 

776 

Метельський, засновник 

гімназії 59, 773 

Микола II, російський імпе-
ратор 52, 70, 775 

Микола Миколайович, ве-
ликий князь 52 

Мілеант В. Г., нотаріус 39, 

774 

Містюк П. Л., нотаріус 39, 

774 

Міхаель В. М., нотаріус 39, 

774 

Моргуненко В. С., підпіль-

ник, Герой Радянського 

Союзу 763 

Мордвинов М. С., адмірал, 

державний діяч 734 

Мущинська Л. І. 736 

Мущинський П. Д., війсь-
ковий письменник, крає-
знавець 714, 736, 737, 

964 

Н 

Нагнибіда М., поет 714 

Назаренко М. С., комуніст 
653 

Нальотов М. П., винахідник 

714 

Нансен Ф., норвезький по-

лярний дослідник, гро-

мадський діяч 11, 166, 

236, 800 

Нахімов П. С., адмірал, ге-
рой Кримської війни 734, 

762 

Никитюк М. М., нотаріус 
39, 780 

Нікітін В. І., археолог, крає-
знавець 737, 738, 972 

Новіков-Прибой О. С., пи-

сьменник 745 

Ногін В. П., діяч револю-

ційного руху, політичний 

і державний діяч 711, 

734, 762, 764 

Носенко О., письменник 742 

Носов Л. І., музикознавець 

735, 736, 738, 966 

О 

Образцов В. М., академік 

604 

Огонь-Догановська Н., ар-

тистка 717 

Олександр ІІІ, російський 

імператор 69, 70, 775 

Ольшанський К. Ф., десант-
ник, Герой Радянського 

Союзу 12, 616, 713, 714, 

734, 746, 761, 763, 765 

Орджонікідзе Г. К., партій-

ний і державний діяч 734 

Осадчук (Зубчук) М. 728 

Остертаг Л., письменник 

745 

Охотніков Д. О., журналіст 
739, 958 

Охотнікова А. 739 

П 

Павлович В. І., нотаріус 39, 

780 
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Палагнюк О. В., підпільник 

755 

Панферова, засновниця 

жіночого училища 59 

Пархоменко Т. М., кобзар 

712 

Патложан Е. 742 

Паустовський К. Г., пись-

менник 745 

Пачес Н. Д.  720 

Переверзєв В., письменник 

745 

Перельман В. 741 

Перельман Я. І., вчений 741 

Перетц Г., декабрист 711 

Пермітін Є., письменник 

745 

Петров І. Ю., генерал, Ге-
рой Радянського Союзу 

734 

Петров М. 734 

Петров О. 734 

Петрова Г. К., Герой Радян-

ського Союзу 734 

Петровський Г. І., політич-

ний та державний діяч 

85, 711, 726, 734, 762, 

764 

Пирогов М. І., російський 

хірург, анатом, педагог 
711, 734 

Піотровський Б. Б., дирек-

тор Ермітажу 741 

Плахтін І., письменник 728 

Погорков М., голова колго-

спу 732 

Подвойський М. І., політич-

ний, державний і війсь-

ковий діяч 734, 736 

Поджіо Й., декабрист 711, 

762 

Поджіо О., декабрист 711, 

762 

Полтавін А., поет 714 

Погановський В. О., спорт-
смен, олімпійський чем-

піон 761, 763, 766 

Понятовський О. 711 

Поплавський М. М., артист, 
педагог 767 

Поржицький І., нотаріус 39, 

779 

Потьомкін Г. О., князь, дер-

жавний діяч 20, 734, 761 

Прусаков М., лікар 743 

Пустовіт А., спортсменка, 
олімпійський призер 763 

Пушкін О. С., поет 711 

Пясецький Д. А., нотаріус 
39, 776 

Р 

Рабінович Р. С. 59 

Радус-Зенькович В. О., по-

літичний і державний 

діяч 711, 764 

Рапопорт І. А., педагог, 
науковець 739, 740, 970 

Растегняєва Є., письменни-

ця 745 

Реріх М. К., художник 767 

Рималіс Я. 736 

Рібас Де (див. Дерібас Й. М.) 

Ровнер П. Л. (Аким), діяч 

революційного руху 734, 

762 

Рожко О. П., новатор сіль-
ськогосподарського ви-

робництва 187, 470 

Романов О., поет 745 

Рубінштейн К., артистка 
722 

Рюмін В. В., інженер-тех-

нолог, педагог 13, 740, 

762, 860 

Рюміна Т. В. 740, 741 

Рябошапка М. М., голова 
колгоспу, Герой Соціалі-
стичної Праці 741, 742, 

765, 968 

Рябошапка О. 741 

Ряппо Я. П., радянський 

діяч, педагог 737 

С 

Садовський М. К., актор 18, 

712 

Саксаганський П. К., украї-
нський актор, режисер 

711, 734 

Самойлович Д. С., епідемі-
олог 711, 734, 762 

Сафронов П. П., діяч рево-

люційного руху 734, 762 

Семененко О. 728 

Семенов В., письменник 

745 

Сенявін Д. 734 

Сергеєв Ф. А. (Артем), діяч 

революційного руху 734, 

762 

Серебряков Л., діяч рево-

люційного руху 711 

Серебрякова Г. Й., письмен-

ниця 742 

Сидорчук О. П., підпільник 

763 

Сизоненко О. О., письмен-

ник 770 

Симоненко П. М., партій-

ний діяч 768 

Симонов К. М., письменник 

745 

Синельник, нотаріус 39, 

780 

Синяков Ю. А., діяч рево-

люційного руху 762 

Скаржинський В. П., діяч 

лісового господарства 
711 

Скаржинський Й. П., помі-
щик, засновник сільсько-

господарської школи у 

с. Мигія 603 

Скоропадський П. П., укра-
їнський громадський, 

політичний діяч 750 

Скрипник М. О., радянсь-

кий партійний і держав-

ний діяч 734 

Скуратов М., поет 745 

Слободянюк Б. Й., пись-

менник 742, 861 

Смирнов Б., художник 767 

Соболев Г. 728 

Соколов Ф. 737 

Сотников І. Ф., діяч рево-

люційного руху 764 

Спиридонов Ф., генерал-

майор 743 

Сталь Л. М., діяч револю-

ційного руху 711, 762, 

764 

Старов І. Є., архітектор 762 
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Стиров П., письменник 745 

Страдомський Б. В. 743 

Страдомський В. А., лікар 

742, 743, 780 

Стронський М., українсь-

кий політичний і держав-

ний діяч 711 

Стукан О. М., червоногвар-

дієць 651 

Субтельний О. М., історик 

769 

Суворов О. В., російський 

військовий діяч 72, 636 

Суровцев І., діяч револю-

ційного руху 711 

Суслов О. З., режисер 712 

Сухінов І., декабрист 711 

Т 

Таратута Є., письменник 

745 

Терещенко І. З., краєзна-
вець 743, 744, 972 

Тимофєєв Ф. Т., голова Ми-

колаївського товариства 
взаємодопомоги реміс-
никам 744, 960 

Тимошенко Ю. В., держав-

ний і політичний діяч 

768 

Титов Г. С., космонавт 745, 

760, 763 

Тищенко Е., письменник 

728 

Тігіпко С. Л., державний і 
політичний діяч 768 

Толбухін Ф. І., командувач 

3-го Українського фрон-

ту 100 

Томачинський А. Н., нота-
ріус 39, 779 

Томашевський В. І., нотарі-
ус 40, 781 

Топоров А. М., педагог, 
письменник, громадсь-

кий діяч 13, 734, 738, 

744, 745, 758, 765, 860 

Топоров Г. 744 

Топоров І. 744 

Триус В. І. 713 

Троянов М. О., артист 767 

Троянова Н., артистка 717 

Троцький Л. Д., діяч рево-

люційного руху 711 

Тухачевський М. М., радян-

ський військовий діяч  

737 

У 

Урманов К., письменник 

745 

Урсулов М. 737 

Устинов С. М., нотаріус 40, 

780 

Устюжанін Г., письменник 

745 

Ушаков Ф. Ф., адмірал 21, 

734, 762 

Ф 

Фадєєв О. О., письменник 

745 

Фалєєв М. Л., комісар Чор-

номорського адміралтей-

ського правління 21, 734, 

761 

Фальов В., письменник 745 

Фармаковський Б. В., ро-

сійський археолог та іс-
торик 738, 760 

Федік М., письменник 745 

Федін К., письменник 745 

Федін М., поет 745 

Федоров М., робітник 56 

Федулов К. 741 

Федько І. Ф., радянський 

військовий діяч 737 

Філарет, патріарх Київсь-
кий і всієї Руси-України 

768 

Фірер С. Я., нотаріус 40, 

780 

Фоміних 765 

Фонвізін М., декабрист 711 

Фортіков І. 741 

Фотинський І. П., нотаріус 
40, 780 

Фрунзе М. В., діяч револю-

ційного руху, державний 

і військовий діяч 37, 734, 

762 

Х 

Хемніцер І. І., російський 

поет-баснописець, перек-

ладач 734 

Ходоровський І., діяч рево-

люційного руху 711 

Хоменко В. К., підпільник 

192, 760, 761 

Хоруженко П. 728 

Хоткевич Г. М., українсь-
кий письменник, компо-

зитор, історик 712 

Хохряков С. 728 

Хренніков Т. М., компози-

тор, громадський діяч 

736 

Хрущов М. С., радянський 

політичний і державний 

діяч 874, 892, 902, 905, 

909, 911, 925, 929, 930, 

934, 937, 941, 943, 945, 

951, 977, 994, 996, 1013 

Ц 

Цвєтаєв В. Д., генерал-пол-

ковник 737 

Целлер А.-Й., перекладач 

701 

Цибульський 161 

Циганов В. І., краєзнавець 

746, 980 

Цінгер А. 741 

Ціолковська Л. 741 

Ціолковський К. Е., вчений-

теоретик, засновник су-

часної космонавтики 

740, 741, 762, 860 

Ч 

Чайка В. С. 766 

Чаковський О., письменник 

736 

Черненко М. Ф., художник 

726 

Чернозуб І. І., Герой Соціа-
лістичної Праці 746, 747, 

955 

Чехов А. П., письменник 68 

Чигрин І. І., діяч революцій-

ного руху 734, 762, 764 
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Чижов М., декабрист 711 

Чорний А., композитор 711 

Чорний А. 737 

Чорногод Д. 719 

Чубарєв В. 734 

Чуковський К. І., письмен-

ник 745 

Ш 

Шабаріна О., письменниця 

745 

Шаляпін Ф. І., російський 

оперний співак 711 

Шапошникова О., археолог 
738 

Шварц І. І., діяч революцій-

ного руху 734 

Шварц І. Й., композитор 

711 

Шверник М. М., діяч рево-

люційного руху 734 

Шевченко Т. Г., українсь-

кий поет  12, 57, 711, 760 

Шестоперови 711 

Шепетов І. М., генерал-

майор 737 

Шеремет М. М., письмен-

ник 742 

Шкапа І., письменник 745 

Шкарлетова М., санінстру-

ктор, Герой Радянського 

Союзу 737 

Шмаков С. М., нотаріус 40, 

779 

Шмідт П. П. революційний 

діяч 711, 734, 766  

Штулькерц В. І., нотаріус 
40, 774 

Щ 

Щербаков П. М., інженер-

суднобудівник, Герой 

Соціалістичної Праці 13, 

747,  955 

Ю 

Югов О., письменник 745 

Юрковський Ф., діяч рево-

люційного руху 734 

Юцевич Є., композитор 732 

Ющенко В. А., державний і 
політичний діяч, Прези-

дент України 768 

Я 

Яворницький Д. І., історик, 

археолог, письменник 

769 

Якір Й. Е., радянський вій-

ськовий діяч 737 

Январьов Е. І., поет 758, 

770 

Яновський М., письменник 

745  

Яновський Ю., письменник 

731 

Янукович В. Ф., державний 

і політичний діяч, Прези-

дент України 767, 768 

Ященко О. М., історик 726 
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А 

Австралія 9 

Австрія 585, 768 

Азовське море 727 

Агрономія, с., Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 992 

Адамівка, с., Александер-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. Бе-
резанка) 677 

Адамівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 497, 831, 

893, 1042 

Аджигол, с., Одеський пов., 

Херсонська губ. (Заозер-

не, с., Херсонська обл.) 

55, 72, 679, 832 

Аджигольська коса 50 

Аджіаска, с., Александро-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. (Рибаківка, с.,  
Березанський р-н, Мико-

лаївська обл.) 677, 831 

Азербайджанська РСР 759 

Акмечетка, с., Доманівсь-

кий р-н, Голтський пов. 

(Прибужжя, с., Доманів-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 11, 697, 699, 854   

Акмечетські Ставки, с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл. 517, 921, 1040 

Актове, с.,  Вознесенський 

р-н, Миколаївська обл. 

496, 952 

Алапаївськ, м., Свердловсь-

ка обл. РРФСР 641 

Александрійський пов., 

Херсонська губ. 769 

Александерфельдський р-н, 

Очаківський пов. 676, 

677, 692, 69, 696, 697, 

698, 703, 707, 812, 831, 

832, 833, 834, 835, 836, 

837 

Алтай 745 

Алтайський край 744 

Аляуди, півострів 766 

Америка 236 

Ананьївський пов. Херсон-

ська губ. 72 

Анастасівка, с., Новобузь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 508, 977 

Анатолівка, с., Березансь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 491, 677, 833, 873, 

874, 1017 

Анатолівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Первомайський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чене з облікових даних) 

512 

Андре Марті (Кам’яне), с., 
Новобузький р-н, Мико-

лаївська обл. 507, 976 

Андрієво-Зорине, с., Алек-

сандрофельдський р-н, 

Очаківський пов. (с., Бе-
резанський р-н, Микола-
ївська обл.) 677, 831 

Андріївка, с., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., виключене з 
облікових даних) 499, 908 

Андріївка, с., Ландауський 

р-н, Березівський пов. 

832 

Андріївка, с., Лисогірський 

(Братський) р-н, Микола-
ївська обл., включено до 

складу с. Григорівка 492, 

882 

Андріївка, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 679, 925 

Андріївка, с-ще, Баштансь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 602, 863  

Анетівка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

499, 914 

Антонівка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 492, 

517, 882, 883 

Антонівка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

499, 926 

Антонівка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

510, 949, 954, 1021 

Антонове, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 1002 

Антонопіль, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл. 

494, 955 

Анчекрак, (Кам’янка), с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 679 832, 

879 

Анчекракська вол., Мико-

лаївський пов., Херсон-

ська губ. 79 

Арбузинка, с., Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. (смт, Арбузинський 

р-н, Миколаївська обл.) 

490, 550, 759, 871, 958, 

992, 1002  

Арбузинський р-н, Микола-
ївська обл. 107, 268, 344, 

466, 490, 520, 563, 596, 

766, 813, 866, 871, 883, 

888, 900, 925, 931, 958, 

989, 992, 1002, 1012, 

1013, 1021, 1067, 1072, 

1075, 1076 

Артемівка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено з облікових да-
них 493, 946 

Артемівка, с.,  Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 510, 949, 954, 1020 

ПОКАЗЧИК  ГЕОГРАФІЧИХ  НАЗВ  
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Астраханська обл., РРСФР 

(обл., Російська Федера-
ція) 399 

Астрахань, м., Астрахансь-

ка обл., РРСФР (м., Аст-
раханська обл., Російська 
Федерація) 398, 739 

Афанасіївка, с., Снігурівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 514, 519, 886, 906, 

990 

Афганістан 765 

Б 

Багачівка, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 679, 692, 850, 

852, 971, 1050 

Баку, м. 715 

Балабанівка, с., Жовтневий 

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до м. Микола-
їв 503, 873 

Балаклава, м., Таврійська 
губ. 16 

Балаково, м., Саратовська 
обл., РРФСР (м., Сара-
товська обл., Російська 
Федерація) 415 

Баланове, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 511, 878, 895 

Балацківська вол. 30 

Баловне, с., Жовтневий (за-
раз – Новоодеський) р-н, 

Миколаївська обл. 503, 

509, 917, 1010 

Балтія 759  

Балтський пов. Подольська 

губ. 72 

Баратівка, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

507, 975, 1005 

Баратівка, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 907, 1062 

Баришівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл., виключено 

з облікових даних) 498, 

896 

Бармашове, с., Баштанський 

(зараз – Жовтневий) р-н, 

Миколаївська обл. 491, 

518, 947, 959, 1071  

Бахчисарай, м., Кримська 
обл. (м., АР Крим) 340 

Баштанка, с., Баштанський 

р-н, Миколаївський окр. 

(м., Миколаївська обл.) 

85, 187, 698, 752, 754, 

814, 933, 995, 996 

Баштанський р-н, Микола-
ївський окр. (р-н, Мико-

лаївська обл.) 86, 108, 

466, 491, 516, 520, 564, 

602, 724, 759, 863, 864, 

872, 873, 890, 891, 933, 

995, 996, 1003, 1004, 

1014, 1022, 1056 

Бейкуш (Чорноморка), с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 679, 832, 

878, 879 

Бердянськ, м., Запорізька 
обл. 746 

Березанка, смт, Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 946, 979, 1034 

Березанський р-н, Микола-
ївська обл. 108, 466, 491, 

516, 596, 610, 873, 890, 

899, 907, 918, 925, 933, 

946, 951, 955, 970, 971, 

979, 1017, 1022, 1025, 

1034, 1035, 1046, 1051, 

1072 

Березівський пов. 694 696, 

699, 702, 707 

Березнегувате, с., Херсон-

ський пов., Херсонська 
губ. (смт, Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл.) 16, 22, 39, 492, 607, 

743, 749, 779, 958, 971, 

1007 

Березнегуватське, с., Ново-

бузький р-н, Миколаївсь-

ка обл. 1005 

Березнегуватський р-н, 

Херсонський округ (р-н, 

Миколаївська обл.) 85, 

109, 349, 350, 466, 491, 

516, 521, 535, 596, 767, 

876, 879, 880, 889, 890, 

958, 971, 1007, 1019, 

1027, 1028, 1035, 1066 

Берізки, с.,  Кривоозерський 

р-н, Миколаївська обл. 

505, 679, 692, 852, 854, 

924, 1050 

Берлін, м., Німеччина 551 

Бєлгородська обл., Російсь-

ка Федерація 744 

Біла Криниця, с., Березне-
гуватський р-н, Микола-
ївська обл. 1007 

Білорусь (Білорусія) 736, 757  

Білоусівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Одеська обл. 

519,  

Білоусівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 496, 938, 1030 

Білоцерківка, с., Новобузь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 975 

Біляєве, с., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 498, 894 

Біробіджан, м., РРФСР (м., 

Російська Федерація) 240 

Благодатне, с.,  Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 989  

Благодатнівський (Лисо-

гірський) р-н, Миколаїв-

ська обл.  (ліквідований 

у 1959 р.) 113 

Близький Схід 757 

Бобрик, х., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 498, 894 

Бобринецький пов., Херсон-

ська губ. 72  

Бобровий Кут, с., Херсон-

ський пов., Херсонська 
губ. (с., Калінінський р-н, 

Херсонська обл.)  72, 779 

Богданівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., виключено з облі-
кових даних 496, 883, 

902 

Богданівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
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обл. 11, 500, 501, 517, 

678, 697, 850, 854, 940, 

974, 1040, 1041 

Богданівка, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Кіровоградська обл.) 16, 

22 

Богданівка, с., Широкола-
нівський (зараз – Бере-
занський) р-н, Миколаїв-

ська обл. 494, 883 

Богданівське, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 500, 940, 975 

Богемка, с., Врадіївський  

р-н, Миколаївська обл. 

496, 874, 1046 

Богодарівка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 942 

Богодарівська вол., Возне-
сенський пов., Одеська 
губ. (Миколаївський пов., 

Миколаївська губ.) 157  

Богопіль, м-ко, Балтський 

пов., Подольська губ. 

(Первомайськ, м., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 72, 104 

Богородицьке, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 519  

Богоявленськ, с., Херсонсь-
кий пов., Херсонська губ. 

(приєднано до м. Мико-

лаїв) 16, 21, 54, 254, 722 

Богуславський р-н, Київсь-
ка обл. 727 

Болгарія 757, 760 

Болгарка, с., Врадіївський  

р-н, Миколаївська обл. 

497, 875 

Болгарська Республіка 759 

Болеславчик, с., Первомай-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 512, 513,  901, 911 

Бондарівка, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., Ве-
селинівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 495, 952, 

1030 

Братолюбівка, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 

обл. 502, 942, 974, 993, 

1070 

Братська вол. Бобринецький 

пов., Херсонська губ. 72  

Братське, с., Єлисаветград-

ський (Бобринецький) 

пов., Херсонська губ. 

(смт, Братський р-н, Ми-

колаївська обл.) 39, 493, 

883, 904, 905, 918, 925, 

935, 936, 1003 

Братський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 86, 109, 466, 492, 

517, 521, 880, 882, 883, 

898, 904, 905, 918, 922, 

946, 947, 955, 956, 988, 

993, 1002, 1003, 1021, 

1024 

Будьонівка, с., Великовра-
діївський р-н, Одеська 
обл. (Жовтневе, с.,  Вра-
діївський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 497, 893 

Будьонівка, с., Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. Су-

ворівка 509, 929 

Будьонного, х., Великовра-
діївський р-н, Одеська 
обл. 497, 893 

Бузоварове, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 494, 928 

Бузьке, с., Новоодеський  

р-н, Миколаївська обл. 

519, 906, 1008  

Бузький лиман 463 

Бузькі Хутори, с., Возне-
сенський пов., Одеська 
губ. (Бузьке, с., Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 720 

Бурилове, с.,  Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 506, 679, 850, 948, 

949, 951, 1049 

Бурханівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 514, 906 

В 

Вавилове, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

515, 911, 1069  

Варварівка, с., Варварівсь-

кий (Миколаївський) р-н, 

Миколаївська обл., увій-

шло до складу м. Мико-

лаїв 507, 518, 608, 677, 

698, 814, 832, 835, 933, 

973 

Варварівський р-н, Микола-
ївський окр. (р-н, Мико-

лаївська обл., ліквідова-
ний) 86, 113, 268,  463, 

520, 564, 596, 608, 676, 

677, 689, 692, 696, 697, 

831, 832, 833, 834, 835, 

836, 837, 840, 843, 925, 

933, 979, 987 

Варюшине, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 495, 881, 944 

Василівка, с., Березанський 

р-н, Миколаївська обл. 

1034 

Василівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. 
Шевченко 496, 937 

Василівка, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 928, 997 

Василівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 915 

Велика Врадіївка, с., Вели-

коврадіївський р-н, Оде-
ська обл. (смт, Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 497, 678, 691, 692, 

708, 848, 852, 893, 1042 

Велика Корениха, с., Варва-
рівський р-н, Очаківсь-

кий пов. (смт, Централь-

ний  р-н, м. Миколаїв) 

677, 692, 832,  836 

Велика Мечетня, с., Криво-

озерський р-н, Миколаїв-

ська обл. 506, 679, 692, 

699, 852, 854, 934, 938, 

970, 1050 

Велика Усмань, с., Вороне-
зька губ. 740 

Велике Артакове, с., Берез-
негуватський р-н, Мико-

лаївська обл. 492, 880 
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Великівка, с., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних) 500, 941 

Великовелідарівка (Веліда-
рівка), с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл. 

501, 930, 943    

Великовеселе, с., Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 498, 678, 852, 894, 

1042 

Великоврадіївський (Враді-
ївський) р-н, Миколаїв-

ська обл. 269, 521, 564, 

676, 678, 691, 692, 694, 

695, 697, 699, 701, 707, 

708, 709, 842, 848, 849, 

850, 851, 852, 853, 854, 

855, 874, 875, 892, 893, 

894, 904, 906, 913, 1042 

Великоолександрівка, с., 

Казанківський р-н, Ми-

колаївська обл. 504, 874, 

988 

Великосербулівка, с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл. 502, 503, 941, 

942, 943, 994 

Верх-Жиліне, с., Косихин-

ський р-н, Алтайський 

край 744 

Весела Балка, с., Казанків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 505, 935, 986 

Веселе, с., Тилігуло-Бере-
занський  р-н, Миколаїв-

ська обл. 491, 932 

Веселе, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 501, 679, 852, 

950 

Веселе, с., Новоодеський р-н, 

Миколаївська обл. 510, 

949, 1004 

Веселе, с., Широколанівсь-

кий (Миколаївський) р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключене з облікових да-
них 494, 883, 890  

Веселий, х., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(Веселе, с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл.) 

497, 893  

Веселий Кут, с., Варварів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. (виключено з облі-
кових даних) 677, 832  

Веселий Лан, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.) 496, 

874 

Веселий Поділ, с., Єланець-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 502, 942 

Веселий Поділ, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 507, 975 

Веселий Роздол, с., Братсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., 493, 935 

Веселий Роздол, с., Дома-
нівський р-н, Одеська 
обл. (с., Доманівський  

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних) 500, 940 

Веселинівський р-н, Мико-

лаївська обл. 109, 269,  

424, 466, 494, 517, 521, 

596, 676, 678, 691, 694, 

697, 699, 701,749, 759, 

831, 834, 835, 840, 883, 

898, 913, 919, 927, 928, 

944, 945, 946, 952, 957, 

973, 974, 982, 991, 993, 

998, 1011, 1025, 1029, 

1030, 1044, 1052, 1071, 

1072 

Веселинове, с. (зараз – смт), 
Веселинівський р-н, Ми-

колаївська обл. 495, 698, 

835, 945, 946, 952 

Весняна Квітка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 1011 

Весняне, с., Миколаївський 

р-н, Миколаївська обл. 

518, 969 

В’єтнам 757, 759 

Виноградівка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 516, 891, 1056 

Виноградівка, с., Мостівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с.,  
Веселинівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 495, 952 

Виноградне, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 920 

Виноградний Сад, с., Дома-
нівський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 500, 940 

Висунськ, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Березнегуватський р-н, 

Миколаївська обл.) 16, 

22, 743, 748, 1019 

Відень, м., Австрія 768 

Вікторівка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 1003 

Вікторівка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

500, 940, 941  

Вільне Запоріжжя, с., Ново-

бузький р-н, Миколаївсь-

ка обл. 508, 977, 1020 

Вільний Яр, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 496, 952, 1025 

Вільно, м. 715 

Вінницька обл. 731, 742 

Вірменія 757 

Вітольдів Брід, с., Перво-

майський р-н, Одеська 
обл. (Брід, с., Первомай-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 512, 513, 901, 917 

Вітрове, с., Березнегуватсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 492, 889 

Владимирська обл., Росій-

ська Федерація 723 

Вовче, (Нове),  с., Очаківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 511, 896 

Водяне, с.,  Єланецький р-н, 

Миколаївська обл. 502, 

503, 941, 943 

Водяно-Лорине, с., Єлане-
цький р-н, Миколаївська 
обл. 501, 930, 994 

Воєводське, с., Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 871, 989, 1012, 1067 
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Вознесенськ, м-ко, Новоро-

сійська губ.; з 1802 р. 

Єлисаветградський пов., 

Херсонська губ. (м., Воз-
несенський р-н, Микола-
ївська обл.) 23, 24, 26, 39, 

40, 52, 53, 104, 154, 181, 

182, 205, 220, 225, 298, 

299, 379, 456 , 457, 495, 

496, 581, 596, 675, 720, 

725, 735, 742, 748, 754, 

755, 831, 860, 877, 885, 

924, 937, 959, 977, 979, 

1011, 1012, 1023, 1031 

Вознесенська губ. 23, 32, 33 

Вознесенське, с-ще, Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл. 517, 1016 

Вознесенський пов., Одесь-
ка губ. 78, 79, 80, 81, 82, 

93, 107, 122, 125, 145, 

154, 156, 162, 207, 236, 

298, 589, 720, 860 

Вознесенський р-н, Мико-

лаївська обл. 110, 299, 

366, 466, 495, 517, 565, 

620, 621, 650, 713, 735, 

741, 832, 877, 885, 890, 

900, 902, 912, 924, 937, 

938, 951, 952, 968, 973, 

974, 977, 979, 1011, 1012, 

1016, 1018, 1019, 1023, 

1025, 1030, 1031, 1035 

Вознівці, с., Жмеринський 

р-н, Вінницька обл. 742  

Возсіятське, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

501, 930, 942, 943, 974, 

1070 

Володимирівка, с., Володи-

мирівський р-н, Микола-
ївський окр. (с., Казан-

ківський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 505, 814, 927, 

935, 947, 1028 

Володимирівка, с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 499, 908, 913, 

1041 

Володимирівка, с., Очаків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 510, 679, 832, 879 

Володимирівська вол. Хер-

сонський пов., Херсонсь-
ка губ.  30 

Володимирівський р-н, Ми-

колаївський окр. (р-н, Ми-

колаївська обл., ліквідо-

ваний у 1959 р.) 86, 110, 

267, 876, 879, 880, 888, 

889, 890, 897, 899, 915, 

916, 919, 927, 935, 947, 

976 

Володимиро-Матвіївка, с., 
Єланецький р-н, Микола-
ївська обл., приєднано до 

с. Малодворянка 502, 942 

Волошине, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до смт 
Криве Озеро 679, 850 

Волощуки, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 944 

Воля, с., Казанківський р-н, 

Миколаївська обл. 504, 

915 

Воронезька губ. 740 

Воронезька обл., РРФСР 

(обл., Російська Федера-
ція) 705 

Воронівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 51, 877, 900, 

1023 

Воронцівка, с., Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл.  509, 936, 999 

Вороновськ, с., Вологодсь-

ка обл. РРФСР 712 

Ворошилівка (Урсолівка), 
с., Веселинівський р-н, 

Миколаївська обл. 495, 

952 

Воскресенське, с., Херсон-

ський пов., Херсонська 
губ. (смт, Жовтневий  

р-н, Миколаївська обл.) 

16, 21, 504, 960, 1010 

Врадіївка, с., Великовраді-
ївський р-н, Голтський 

пов. (смт, Врадіївський  

р-н, Миколаївська обл.) 

11, 699, 853, 854, 893, 

935, 1042 

Врадіївський р-н, Микола-
ївська обл. 110, 269, 466, 

496, 532, 875, 893, 906, 

935, 1042, 1046, 1063 

Г 

Галаганівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 911 

Галицинове, с., Жовтневий 

р-н, Миколаївська обл. 

503, 518, 873, 951, 1066 

Гамове, с., Широколанівсь-

кий (зараз – Веселинівсь-

кий) р-н, Миколаївська 
обл. 494, 883  

Ганнівка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 493, 

947, 1024 

Ганнівка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., увійшло до смт Ве-
селинове 495, 944, 952 

Ганнівка, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977, 978, 1004 

Гарматчик, х., Александер-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. 692, 837 

Гедвилове, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Одеська обл., 

увійшло до с. Криве Озе-
ро, Кривоозерський р-н, 

Миколаївська обл. 506, 

938 

Гельсінфорс (Гельсінкі), м. 

714 

Генівка, с., Первомайський 

р-н, Одеська обл. (с., Пер-

вомайський р-н, Микола-
ївська обл.) 513, 902 

Георгіївськ, м., Ставрополь-
ський край, РРФСР (м., 

Ставропольський край, 

Російська Федерація) 640 

Голоскове, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 506, 679, 692, 850, 

852, 854, 960, 1050 

Голта, м., Ананьївський пов., 

Херсонська губ (Перво-

майськ, м., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 39, 104, 678, 683, 

687, 690, 691, 692, 700, 

853, 854 
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Голтський пов. 675, 678, 

683, 692, 694, 705, 709, 

844, 845, 849, 854 

Голтський р-н, Голтський 

пов. 676, 678, 688, 690, 

691, 692, 693, 694, 697, 

699, 700, 702, 703, 704, 

708, 842, 844, 845, 849, 

850, 851, 852, 853, 854 

Горохівське, с., Снігурівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 1070  

Градівка, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 679, 852, 1030 

Гражданка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 942 

Графське, с., Володимирів-

ський (Казанківський)  

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до с. Павлівка 
504, 919 

Графське (Ольгопіль), с., 
Єлисаветградський пов. 

Херсонська губ. (с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл.) 749 

Графти, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. 500, 941 

Граціанівка, с., Великовра-
діївський р-н, Одеська 
обл. (Острогірське, с., 
Врадіївський р-н, Мико-

лаївська обл.) 498, 678, 

851, 904 

Гребеники, с., Новоодесь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 509 , 936 

Грейгове, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл. 296, 

517, 887, 1010 

Гречанівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 911, 920 

Грибоносове, с., Мостівсь-
кий (зараз – Доманівсь-

кий) р-н, Миколаївська 
обл. 501, 679, 852, 953, 

1030 

Григорівка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

492, 493, 882, 883, 988,  

Григорівка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 898 

Григорівка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 930 

Григорівка, (Зарічне), с., Но-

воодеський р-н, Микола-
ївська обл.  509, 929 

Григорівське, с., Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 496, 517, 902, 974, 

1019 

Грозний, м. 715  

Гросулове, м-ко, Одеська 
обл. (Велика Михайлівка, 
смт, Одеська обл.) 711 

Грузинська РСР 759, 767 

Грушівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 514, 678, 842, 923 

Гуляницьке, с., Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 497, 893, 1042   

Гур’ївка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 999 

Д 

Дагестан 257 

Далекій Схід  69 

Дальнє, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних 517, 913  

Данилівка, с., Березанський 

р-н, Миколаївська обл. 

491, 677, 832, 951, 1035 

Данія 759 

Дарниця, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 493, 

947 

Дачне, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл. 517, 

873 

Димівське, с.,  Новоодесь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 519, 954, 1070 

Діброва, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977 

Дмитрівка, с., Александер-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 577, 836, 1046 

Дмитрівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 496, 517, 885, 974, 

1035 

Дмитрівка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 505, 956, 985 

Дмитрівка, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 896, 909, 1006 

Дмитро-Білівка, с., Казанків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 504, 899, 988 

Дніпро, р. 296 

Дніпробузький лиман 751 

Дніпровське, с., Очаківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 511, 896 

Дніпровський лиман 366 

Дніпровський пов., Херсон-

ська (Миколаївська) губ. 

136, 373, 459, 554, 748 

Дніпропетровськ, м., Дніп-

ропетровська обл. 621 

Дніпропетровська обл. 722 

Дністр, р. 296 

Добра Криниця, с., Баштан-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 516, 891, 995 

Добра Поляна, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл., знято з облікових 

даних  508, 977 

Добре, кол., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Баштанський р-н, Мико-

лаївська обл.) 72, 724, 

775, 995 

Доброжанівка. с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський  

р-н, Миколаївська обл.) 

498, 678, 904, 906, 1042 

Добрянка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

509, 936 

Довга Пристань, с., Перво-

майський р-н, Одеська 
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Додатки 

обл. (с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл.) 

512, 513, 901, 902, 911, 

917, 1045 

Довжанка, с.,  Доманівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 499, 926 

Долинська, зал. ст., Кірово-

градська обл. 325 

Долинський окр. 675 

Доманівка, смт, Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 11, 498, 678, 692, 

698, 850, 851, 852, 854, 

896, 918, 951, 1040 

Доманівський р-н, Микола-
ївська обл. 111, 344, 349, 

350, 466, 498, 517, 521, 

535, 564, 676, 678, 692, 

694, 697, 759, 849, 850, 

851, 852, 854, 894, 896, 

897, 908, 913, 914, 921, 

926, 940, 941, 950, 951, 

953, 972, 973, 975, 1029, 

1030, 1040, 1041, 1071, 

1072 

Донбас 121, 150, 177, 185, 

192 

Донецьк, м., Донецька обл. 

260, 719 

Донецька обл. 715 

Донецький повіт  21 

Дорошівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 877, 1031 

Дружелюбівка, с., Єланець-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 680 

Дубровка, с., Кімрський р-н, 

Тверська обл. РРФСР 

713 

Дунай, р. 296 

Е 

Ельба, р. 713 

Є 

Євгенівка, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

515, 915 

Єврейська автономна об-

ласть 240 

Єланець, смт,  Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

501, 502, 930, 942, 943, 

994 

Єланецька вол., Вознесен-

ський пов., Одеська губ.  

79 

Єланецький р-н, Миколаїв-

ська обл. 111, 268, 269, 

466, 501, 517, 521, 564, 

596, 929, 930, 931, 941, 

942, 943, 974, 975, 976, 

993, 994, 997, 1002, 1006, 

1021, 1041, 1067, 1070, 

1074 

Єлизаветівка, с., Братський 

р-н, Миколаївська обл. 

494, 947 

Єлизаветівка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 916, 1059 

Єлисаветградська губ. 736 

Єлисаветградський пов., 

Херсонська (Миколаївсь-

ка) губ. 26, 52, 72, 80, 82, 

94, 107, 236, 554, 769   

Єнікале, м., Таврійська губ. 

16 

Єрмолаївка, с-ще, Первомай-

ський р-н, Одеська обл. 

(с-ще, Первомайський  

р-н, Миколаївська обл.) 

512, 881 

Єрмолівка, с., Привільнян-

ський (зараз – Баштансь-

кий), р-н, Миколаївська 
обл. 1004 

Єфінгар, кол., Херсонський 

пов., Херсонська губ. 

(Плющівка с., Баштансь-
кий р-н, Миколаївська 
обл.) 72, 775 

Єфремівка, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977 

Ж 

Женево-Криворіжжя (Кри-

воріжжя) с., Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 508, 905, 906 

Житомир, м. 728 

Житомирська обл. 748 

Жмеринський р-н, Вінниць-

ка обл. 742  

Жовтень, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 511, 879, 896 

Жовтневе, с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл. 

497, 893 

Жовтневе, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 519, 917, 1045 

Жовтневе, с-ще, Жовтневий 

р-н, Миколаївська обл. 

(м., Жовтневий р-н, Ми-

колаївська обл., зараз – 

Корабельний р-н, м. Ми-

колаїв) 104, 517, 608, 723, 

873, 884, 1010, 1051, 

1073 

Жовтневий р-н, Миколаїв-

ська обл. 111, 466, 481, 

503, 517, 521, 531, 564, 

596, 608, 623, 723, 763, 

764, 767, 873, 883, 884, 

887, 916, 917, 947, 949, 

950, 951, 954, 955, 956, 

959, 960, 1010, 1036, 

1051, 1059, 1066, 1070, 

1071, 1072, 1073 

Жолобки, с., Голтський р-н, 

Голтський пов. 678, 844  

Журівка, с., Александерфе-
льдський р-н, Очаківсь-

кий пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 677, 836 

З 

Забари, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 498, 499, 896, 

908, 923 

Забари, с., Первомайський 

р-н, Одеська обл. (с., Пер-

вомайський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних) 514 

Заводський р-н, м. Микола-
їв 116, 987 

Загальна Користь, с., Ново-

бузький р-н, Миколаївсь-

ка обл. 518, 977 
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Зайве, с., Новоодеський р-н, 

Миколаївська обл. 519, 

959 

Запоріжжя, м., Запорізька 
обл. 340 

Запоріжжя, с., Первомайсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., виключено з обліко-

вих даних 511, 868 

Запорізька обл., 331, 722 

Засілля, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл. 518, 

763, 957, 1010 

Захарівка, с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл. 

497, 875, 1046 

Західна Україна 84, 105 

Зброшкове, с., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 498, 499, 

897, 908 

Звенигородка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 991 

Зелена Левада, с., Перво-

майський р-н, Одеська 
обл. (с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл.) 

513, 902 

Зелене, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл. 

494, 883 

Зелене, с., Миколаївський  

р-н, Миколаївська обл. 

518, 974 

Зелений Гай, с.,  Березнегу-

ватський р-н, Миколаїв-

ська обл. 492, 880 

Зелений Гай, с., Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл., виключено з облі-
кових даних 517, 938, 

1023 

Зелений Гай, с., Домансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 500, 941 

Зелений Гай, с., Жовтневий 

р-н, Миколаївська обл. 

1070 

Зелений Яр, с., Доманський 

р-н, Миколаївська обл. 

500, 517, 940, 1040, 1041 

Зелений Яр, с., Миколаївсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 897, 987  

Зелені Кошари, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл. 512, 892 

Зимницьке, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 496, 874 

Змунчилів, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., приєднано до 

с. Мостове) 501, 953 

Знам’янка, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (м., 

Знам’янський р-н, Кіро-

воградська обл.) 16, 22, 

723  

Знам’янка-Миколаїв, заліз-
нична лінія 10, 17 

Зоря, с., Веселинівський р-н, 

Миколаївська обл. 494, 

919 

Зоря, с., Казанківський р-н, 

Миколаївська обл. 505, 

947 

Зоря, с., Снігурівський р-н, 

Миколаївська обл. 515, 

915 

Зульц, с., Варварівський 

пов., Миколаївська губ. 

(Веселе, с., Широкола-
нівський (Миколаївсь-

кий) р-н Миколаївська 
обл., виключено з облі-
кових даних) 156 

І 
Іванівка, с., Арбузинський 

р-н, Миколаївська обл. 

1021 

Іванівка (Іллічівка), с., Брат-
ський р-н, Миколаївська 
обл., 493, 935 

Іванівка, с., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 497, 678, 

695, 848, 852, 875 

Іванівка, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл. 

494, 883, 928 

Іванівка, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 500, 940 

Іванівка, с., Єланецький р-н, 

Миколаївська обл. 501, 

929 

Іванівка, с., Очаківський р-н, 

Миколаївська обл. 510, 

511, 519, 679, 833, 895, 

909, 961, 1007 

Іванівка, с-ще, Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 513, 902 

Іваново, м., Російська Фе-
дерація 723 

Івано-Кепине, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 514, 902 

Івано-Федорівка, с., Мостів-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 501, 953 

Івано-Франківська обл. 719 

Ізбашівка, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 501, 517, 940, 

953 

Ізмаїл, м., Одеська обл. 715 

Ізраїль 9 

Іллічівка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл.,  493, 

935, 1024  

Інгул, р. 10, 17, 25, 347, 464, 

465, 536, 585, 731, 733, 

824 

Iнгулка, с., Баштанський  

р-н, Миколаївська обл. 

516, 891, 1022 

Ірбіт, м., Свердловська обл., 

РРФСР  310 

Ї 
Їжицьке, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

679, 849 

К 

Кавказ, с., Березнегуватсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 492, 880 
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Кагановичське (Веселівка) 
с., Казанківський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чено з облікових даних 

505, 926  

Казанка, с., Єлисаветград-

ський пов., Херсонська 
губ. (смт, Казанківський 

р-н, Миколаївська обл.) 

39, 453, 504, 505, 884, 

935, 956, 988, 1012 

Казанківський р-н, Микола-
ївська обл. 112, 269, 467, 

504, 518, 521, 596, 766, 

874, 884, 899, 914, 915, 

919, 926, 927, 935, 94, 

956, 960, 985, 986, 988, 

997, 1012, 1027, 1028, 

1043, 1066 

Казань, м., Російська Феде-
рація 715 

Казаринське, с, Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 498, 896 

Казахстан 100, 192 

Казинки, с., Орловська губ. 

726 

Калачеве, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 880 

Калинівка, с.,  Березнегу-

ватський р-н, Миколаїв-

ська обл. 492, 890  

Калинівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 500, 940 

Калинівка, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл. 

502, 517, 929, 941, 1041 

Калинівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Одеська обл., 

(с., Первомайський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено з облікових 

даних) 512, 868 

Калинівка, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Жовтневий р-н, Микола-
ївська обл.) 16, 21, 503, 

954, 1051 

Калінін, м., РРФСР 715 

Калуга, с., Березнегуватсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 1007 

Камбурліївка (Їжицьке), с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 510, 679, 

836, 879  

Кам’яна Балка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл., приєднано до 

с. Урсулівка 495, 945 

Кам’яна Балка, с., Перво-

майський р-н, Микола-
ївська обл. 513, 514, 678, 

844, 923, 932, 970, 1051 

Кам’яне, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

508, 975, 976, 977, 1020 

Кам’яний Міст, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл. 512, 513, 519, 

678, 691, 698, 844, 850, 

882, 911, 922, 1045 

Кам’янка, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл. 

502, 942, 943 

Кам’янка, с.,  Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

509, 929 

Кам’янка, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 511, 879, 896, 1006 

Кам’яно-Костувате, c., Брат-
ський р-н, Миколаївська 
обл., 493, 922, 1002 

Кам’янопіль, c., Братський 

р-н, Миколаївська обл., 

493, 922 

Кам’януватка, с.,  Братсь-
кий р-н, Миколаївська  
обл. 493, 905, 1003 

Канада 9 

Кандибине, с., Новодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 519, 760, 906, 973, 

1008 

Кантакузівка, (Прибужани) 

с., Вознесенський р-н, 

Миколаївська обл. 678, 

832 

Карибське море 757 

Карликівка, с., Варварівсь-

кий (зараз – Миколаївсь-

кий) р-н, Миколаївська 
обл. 678, 832 

Карлівка, с., Доманівський 

р-н, Голтський пов. (Зе-
лений Яр, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 678, 697, 852, 854   

Карлівка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

510, 949 

Карл-Лібкнехтівський р-н, 

Миколаївський окр. (р-н, 

Миколаївська обл., лікві-
дований у 1939 р.) 113, 

982 

Кателине (Каталине), с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 511, 679, 

832, 909 

Катеринівка, с., Ананьївсь-
кий пов., Херсонська губ. 

(Катеринка, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 72 

Катеринівка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 495, 517, 913, 957, 

993, 1011 

Катеринка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 512, 678, 708, 845, 

853, 882, 1038 

Катеринопольський пов. 32 

Катеринославська губ. 41, 

722 

Катеринославська залізни-

ця 615, 616   

Каширівка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 914, 985 

Кашперівське, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл., виключене з обліко-

вих даних 509, 510, 928, 

929, 937 

Квітів, х., Доманівський р-н, 

Одеська обл. (с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл., включено до 

складу с. Жовтневе) 499, 

918, 921 

Керч, м. 16  

Київ, м. 129, 260, 348, 453, 

621, 717 
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Київ – Одеса, автошлях 453 

Київська губ. 725 

Київська обл. 727 

Київська Русь 727 

Киргизька РСР 598 

Кир’яківка, с., Миколаївсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 678, 836, 971, 

1074 

Киселівка, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

515, 519, 911, 916, 989, 

1062 

Кілія, м., Одеська обл. 715 

Кімівка, с., Березанський  

р-н, Миколаївська обл. 

516, 918, 1017 

Кінбурнська коса 394, 762 

Кінецьпіль, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 513, 514, 519, 678, 

692, 844, 850, 922, 923 

Кірове, с., Миколаївський  

р-н, Миколаївська обл. 

518, 974 

Кіровка, с., Новоодеський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 937 

Кіровоград, м. 675 

Кіровоградська обл. 331, 

340, 720, 723, 736, 741 

Кобеляцький р-н, Полтав-

ська обл. 726 

Кобзарці, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 907 

Коблеве, с., Березанський  

р-н, Миколаївська обл. 

516, 955, 1034 

Ковалівка, с., Варварівський 

р-н, Очаківський пов. (с., 
Миколаївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 832, 836, 

925, 933 

Ковалівка, с.,  Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 498, 678, 

852, 894 

Ковалівка, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл. 

501, 930 

Ковалівка, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 

обл. 507, 518, 698, 736, 

1064 

Ковдри, х., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чино з облікових даних) 

498, 904 

Ковровський р-н, Влади-

мирська обл., Російська 
Федерація 723 

Козацька вол., Староос-
кольський пов., Курська 
губ. (зараз – Бєлгородсь-
ка обл. Російська Феде-
рація) 744 

Кози, с., Александерфельд-

ський р-н, Очаківський 

пов. (Лимани, с., Бере-
занський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 677, 836 

Козирка, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

511, 679, 832, 909, 1006 

Козубівка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

499, 500, 678, 852, 926, 

1072 

Колосівка, зал. ст., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 1029, 1065 

Колосівка, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., Ве-
селинівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 495, 679, 

691, 852, 854, 952, 974, 

1029 

Колпіно, м., Російська Фе-
дерація 733 

Колпашеве, м., Томська обл., 

Російська Федерація 728  

Комишуватівка, с., Очаків-

ський р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. Жов-

тень, 511, 896 

Комінтернівський р-н, Оде-
ська обл. 720 

Комісарівка, с., Широкола-
нівський (зараз – Бере-
занський) р-н, Миколаїв-

ська обл. 491, 494, 677, 

837, 883, 890, 918, 932, 

1025 

Комсомольське, с-ще, Ми-

колаївський р-н, Микола-
ївська обл. 1073 

Копані, с., Великоврадіївсь-

кий р-н, Одеська обл. 

497, 875 

Копані, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 499, 921 

Корабельний р-н, м. Мико-

лаїв 256, 596 

Корчине, с., Миколаївський 

р-н, Миколаївська обл. 

507, 678, 832 

Косихинський р-н, Алтай-

ський край 744 

Костичі, с., Баштанський  

р-н, Миколаївська обл. 

1003 

Костувате, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 493, 

898, 1002 

Костянтинівка, с., Жовтне-
вий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 546, 959 

Костянтинівка, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 508, 910 

Костянтинівка, смт, Арбу-

зинський р-н, Миколаїв-

ська обл. 1021, 1072, 

1075, 1076 

Костянтинівський р-н, Пер-

вомайський окр. 112  

Котляреве, с., Жовтневий  

р-н, Миколаївська обл. 

503, 518, 955, 960, 1036 

Котовське, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 501, 953 

Коштове, с., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 500, 940 

Красне, с., Александерфе-
льдський р-н, Очаківсь-

кий пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 698, 835 

Красне Знам’я, с-ще, Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-



1113 

Додатки 

ська обл. 519, 916, 920, 

1069 

Красненьке, с., Кривоозер-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 505, 506, 679, 692, 

852, 853, 917, 961, 1050 

Красний Яр, х., Арбузинсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. (с., Братський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено  з облікових 

даних) 490, 925 

Красноградський р-н, Хар-

ківська обл. 732 

Краснопілля, с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 491, 516, 907, 970, 

1046, 1072 

Краснопіль, с., Великовра-
діївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.) 496, 

497, 874, 875, 1042 

Кременівка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 495, 945, 952 

Крива Балка, с., Миколаїв-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 518, 974, 987 

Крива Пустош, с.,  Братсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 956, 1024 

Криве Озеро, с. (зараз – смт) 
Кривоозерський р-н, Ми-

колаївська обл. 11, 505, 

506, 679, 689, 691, 692, 

699, 708, 849, 850, 852, 

853, 924, 934, 938, 948, 

1050 

Кривоозерський р-н, Мико-

лаївська обл. 112, 467, 

505, 521, 532, 564, 596, 

676, 679, 692, 694, 697, 

699, 703, 708, 747, 849, 

850, 851, 852, 853, 855, 

874, 912, 917, 923, 924, 

934, 938, 939, 948, 949, 

951, 960, 961, 970, 971, 

1049, 1050, 1051 

Криворізький окр. 550 

Крим (Кримський півост-
рів), 149, 161, 163, 377, 

554, 738 

Кримка, с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл. 

512, 514, 678, 756, 763, 

765, 845, 881, 932, 1038 

Кримська обл. 331, 340 

Кринички, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 518, 933, 979, 

987, 1015 

Крутоярка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 941 

Куба 757, 760, 764 

Кубряки, с., Широколанів-

ський (зараз – Веселинів-

ський) р-н, Миколаївська 
обл. 494, 883, 913, 1025 

Кудрявське, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл. 

494, 955 

Кудрявцівка, с., Мостівсь-
кий р-н, Одеська обл. (с.,  
Веселинівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 495, 890, 

952 

Кузнецове, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

500, 940, 1040 

Куйбишеве, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 915 

Куйбишевка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 503, 930, 974, 993 

Кумарі, с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл. 498, 

678, 695, 913 

Кумарі, с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 512, 678, 844, 853, 

855, 867, 868, 1038 

Курська губ. 744 

Курська обл., РРФСР 705, 

738 

Курячі Лози, с., Кривоозер-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 506, 679, 852, 938, 

939, 1050 

Кутузівка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 1052 

Куцуруб, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 511, 519, 679, 832, 

895, 910, 961, 971, 984 

Л 

Лагодівка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 874, 1027 

Ландау, с., Вознесенський 

пов. Одеська губ. (Широ-

коланівка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 815, 883, 982 

Ландауська вол., Вознесен-

ський пов., Одеська губ. 

81 

Ландауський (Карл-Лібк-

нехтівський) р-н, Мико-

лаївська обл., ліквідова-
ний у 1939 р. 113, 463, 

676, 679, 696, 702, 707, 

831, 832, 836 

Латвія 757 

Леніне, с., Баштанський р-н, 

Миколаївська обл. 1004 

Леніне, с., Кривоозерський 

р-н, Одеська обл. (с., Кри-

воозерський р-н, Микола-
ївська обл.) 506, 934, 1050 

Ленінський р-н, м. Микола-
їв 225,  

Лепетиха, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 516, 535, 879, 1019 

Лимани, с., Березанський  

р-н, Миколаївська обл. 

491, 516, 874, 925, 971, 

1034 

Лимани, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл. 517, 

887, 1059 

Лиманці, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

515, 915 

Лиса Гора, с., Лисогірський 

(зараз – Первомайський)  

р-н, Миколаївська обл. 

267, 512, 513, 514, 881, 

882, 892, 917, 931, 989, 

1012, 1013 

Лисогірський р-н, Микола-
ївська обл., ліквідований 

у 1959 р. 113, 267, 462, 

467, 521, 564, 855, 868, 
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881, 882, 883, 892, 917, 

931, 989, 1013, 1059  

Лідіївка, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 501, 679, 852, 

953, 1029 

Лозовий, х., Володимирів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. (Лозове, с., Казан-

ківський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 504, 919 

Лозуватка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 512, 868, 1045 

Лоцкине, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

507, 976 

Лоцкине, с-ще, Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 516, 863, 995 

Луб’янка, с., Веселинівсь-

кий р-н,  Миколаївська 
обл. 494, 495, 928, 982 

Луканівка, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 679, 852, 971, 

1050 

Лукашівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 512, 882, 1038 

Лупареве, с., Жовтневий  

р-н, Миколаївська обл. 

503, 504, 960, 1066 

Любимівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 911 

Любине, с., Снігурівський  

р-н, Миколаївська обл. 

514, 906 

Любоіванівка, с., Арбузин-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 1013 

Любомирівка, с., Березне-
гуватський р-н, Микола-
ївська обл. 1019 

Львів, с., Первомайський  

р-н, Одеська обл. (с., 
Первомайський р-н, Ми-

колаївська обл.) 513 

М 

Магаданська обл., РРФСР, 

735 

Мазурове, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 506, 679, 850, 934, 

938, 1050 

Майорівка, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 976, 1006 

Майорський, х., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл., приєдна-
ний до смт Доманівка) 
498, 896 

Майське, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

503, 976 

Майтове, с., Мостівський  

р-н, Миколаївська обл. 

501, 953   

Макарівка, Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 500, 941  

Макієве, с., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 498, 678, 

848, 894 

Максимівка, с.,  Новобузь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 975 

Максимівка, с., Снігурівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 911 

Мала Виска, м., Кіровоград-

ська обл. 340  

Мала Врадіївка, с., Велико-

врадіївський р-н, Одесь-

ка обл. (с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл.) 

497, 678, 852, 893 

Мала Корениха, с., Микола-
ївський р-н, Миколаївсь-

ка обл., зараз – Заводсь-
кий р-н, м. Миколаїв 507, 

678, 832, 885, 987 

Мала Мечетня, с., Кривоо-

зерський р-н, Миколаїв-

ська обл. 506, 679, 852, 

960 

Малахове, с., Березанський 

р-н, Миколаївська обл. 

1051 

Малинівка, (Підлісне), с., 
Новоодеський р-н, Ми-

колаївська обл. 510, 937, 

954  

Маліївка, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 889, 1028 

Маловелідарівка (Велідарів-

ка), с., Єланецький р-н, 

Миколаївська обл. 501, 

930 

Маловозсіятське, с., Єлане-
цький р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. Ма-
лоукраїнка 502, 943 

Малодворянка, с., Єланець-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 502, 942, 997, 1067 

Маложенівка, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 502, 517, 941, 942, 

975, 994, 1074 

Малозаболотське, с., Дома-
нівський р-н, Одеська 
обл. (с., Доманівський  

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних) 499, 921 

Маломар’янівка, с., Братсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 956 

Малосербулівка, с., Єлане-
цький р-н, Миколаївська 
обл. 502, 503, 941, 943 

Малосолоне, с., Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 496, 713, 937 

Малоукраїнка, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 942, 943, 993 

Манжелій, (Красноярка) х.,  

зараз – с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 493, 

935  

Марари, х., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(Дружба, с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних) 498, 904 

Маринбург, (Мар’ївка) с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл. 678, 851 
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Маринівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 499, 500, 517, 535, 

678, 697, 851, 854, 926, 

1040, 1041 

Маріуполь, м., Донецька 
обл. 728, 746 

Мар’ївка, с., Баштанський  

р-н, Миколаївська обл. 

996, 1056 

Мар’ївка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

498, 500, 941 

Мартинівка, ст., Веселинів-

ський р-н, Березівський 

пов. 691, 836 

Мар’янівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 496, 678, 

851, 874 

Мар’янівка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 874 

Матвіївка, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл. (с., Но-

воодеський р-н, Микола-
ївська обл., зараз –  Цен-

тральний р-н, м. Микола-
їв) 414, 503, 916, 917 

Матіясове, с., Александер-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 677, 831  

Матроно-Василівка, с., Ка-
занківський р-н, Микола-
ївська обл. 505, 947 

Матросівка, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 896, 951 

Мелітополь, м., Запорізька 
обл. 272 

Мелітопольський окр., 550 

Мигія, с., Первомайський  

р-н, Миколаївська обл. 

513, 514, 519, 603, 902, 

911, 923, 943, 1038 

Микільське, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

493, 935 

Миколаїв, зал. ст., 161, 615, 

616, 718, 847, 998, 1002, 

1009 

Миколаїв, м., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (м., 

Миколаївська обл.) 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 

39, 40, 41, 44, 49, 51, 53, 

54, 59, 60, 61, 63, 64, 71, 

72, 73, 77, 88, 91, 97, 98, 

102, 103, 116, 117, 119, 

122, 130, 132, 133, 141, 

143, 145, 148, 149, 150, 

152, 154, 155, 158, 163, 

166, 167, 168, 170, 171, 

174, 175, 177, 178, 179, 

182, 190, 194, 201, 202, 

204, 205, 223, 225, 241, 

253, 254, 256, 258, 265, 

272, 279, 297, 298, 299, 

302, 303, 305, 308, 310, 

321, 326, 327, 330, 331, 

332, 340 , 341, 343, 345, 

347, 348, 351, 355, 362, 

363, 364, 365, 376, 379, 

384, 385, 398, 399, 403, 

407, 409, 434, 436, 443, 

446, 452, 453, 456, 457, 

472, 507, 520, 538, 541, 

547, 549, 555, 567, 581, 

582, 583, 584, 588, 591, 

595, 596, 598, 601, 603, 

605, 607, 610, 611, 613, 

614, 621, 627, 632 , 653, 

658, 675, 684, 686, 687, 

704, 705, 709, 711, 712, 

713, 715, 716, 718, 719, 

724, 725, 726, 728, 729, 

730, 733, 734, 735, 737, 

739, 743, 744, 746, 747, 

748, 749, 750, 751, 752, 

754, 756, 757, 758, 760, 

761, 762, 763, 764, 765, 

766, 767, 768, 769, 775, 

776, 777, 780, 781, 782, 

785, 791, 808, 812, 813, 

814, 817, 824, 826, 840, 

841, 844, 847, 854, 855, 

856, 860, 865, 866, 869, 

870, 912, 924, 925, 944, 

957, 958, 960, 961, 962, 

963, 964, 965, 967, 968, 

969, 970, 971, 974, 975, 

977, 978, 979, 980, 983, 

984, 989, 991, 993, 1001, 

1005, 1009, 1010, 1012, 

1015, 1017, 1018, 1020, 

1036, 1039, 1057, 1058, 

1059, 1060, 1061, 1062, 

1065, 1067, 1069, 1070, 

1071, 1072, 1073, 1074, 

1075, 1076 

Миколаївка, с., Арбузинсь-
кий (зараз – Братський)  

р-н, Миколаївська обл. 

490, 493, 925, 1021 

Миколаївка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 495, 945, 952, 991, 

1011 

Миколаївка, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 499, 500, 678, 850, 

913, 940 

Миколаївка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 956, 1066 

Миколаївка, с., Кривоозер-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 679, 852 

Миколаївка (Яселка), с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 679, 838 

Миколаїв – Кременчук, за-
лізнична лінія 24 

Миколаїв – Одеса, автош-

лях 452  

Миколаївська губ. 11, 41, 

89, 91, 121, 122, 124, 127, 

139, 153, 154, 160, 161, 

162, 163, 164, 190, 196, 

236, 237, 274, 275, 277, 

297, 352, 378, 379, 459, 

460, 557, 589, 770, 808, 

969 

Миколаївська обл. 7, 11, 15, 

99, 122, 126, 127, 133, 

136, 138, 141, 144, 150, 

172, 173, 175, 176, 187, 

188, 189, 191, 205, 206, 

212, 219, 220, 221, 222, 

225, 226, 228, 229, 230. 

231, 234, 237, 252, 255, 

257, 259, 261, 265, 266, 

268, 270, 271, 284, 295, 

297, 299, 310, 312, 321, 

327, 328, 331, 336, 340, 

353, 354, 355. 370. 373, 

375, 388, 393, 413, 414, 

433, 440, 464, 469, 476, 
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477, 480, 524, 525, 537, 

564, 578,   592, 593, 594, 

596.,601, 609, 611, 613, 

619, 620, 622, 623, 626, 

635, 651, 656, 657, 659, 

663, 667, 670, 675, 694, 

709, 712, 713, 720, 722, 

723, 727, 728, 733, 734, 

735, 736, 737, 738, 741, 

743, 748, 751, 752, 756, 

764, 765, 768, 769, 781, 

813, 814, 824, 839, 842 

Миколаївське, с., Жовтне-
вий р-н, Миколаївська 
обл. 1070 

Миколаївський окр. 84, 97, 

98, 99, 130, 137, 138, 141, 

142, 168, 170, 178, 185, 

194, 197, 206, 279, 290, 

292, 298, 299, 344, 362, 

363, 364, 365, 370, 373, 

382, 463, 464, 550, 582, 

590, 591, 592, 650, 655, 

662, 698, 860 

Миколаївський пов., Хер-

сонська (Миколаївська) 
губ. 80, 81, 82, 85, 94, 

107, 125, 197, 373, 459, 

461, 554, 589, 655 

Миколаївський р-н, Мико-

лаївський окр. (р-н, Ми-

колаївська обл.) 86, 113, 

268, 309, 366, 372, 467, 

507, 518, 596, 607, 722, 

736, 759, 885, 897, 925, 

933, 950, 969, 971, 973, 

974, 975, 979, 987, 998, 

1015, 1064, 1070, 1072, 

1073, 1074 

Миколаївський (сільський) 

р-н, Миколаївська обл. 

114 

Миколаївщина 7, 11, 12, 84, 

85, 95, 99, 106, 136, 142, 

160, 171, 185, 190, 191, 

194, 196, 236, 237, 238, 

259, 260, 268, 298, 299, 

300, 352, 373, 479, 480, 

515, 516, 520, 528, 535, 

549, 568, 569, 615, 645, 

650, 651, 652, 653, 711, 

712, 723, 724, 725, 727, 

728, 733, 735, 736, 737, 

738, 743, 748, 751, 752, 

755, 756, 757, 758, 759, 

760, 762, 763, 764, 765, 

766, 767, 770 

Миколо-Гулак, с., Казанків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 505, 926, 927, 997 

Миролюбівка, с., Новобузь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 507 

Митаївка, с., Богуславський 

р-н, Київська обл. 727 

Михайлівка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

493, 898, 905, 936 

Михайлівка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 495, 952, 973, 974, 

1030 

Михайлівка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл. 

502, 930, 931 

Михайлівка, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 892, 988 

Михайлівка, с., Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 509, 929 

Михайлівка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 920 

Михайло-Жукове, с., Брат-
ський р-н, Миколаївська 
обл., 493, 883 

Михайло-Ларине, с., Жовт-
невий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 956, 1036 

Михалкове, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Голтський пов. 

(с., Кривоозерський р-н, 

Миколаївська обл.) 850 

Мінськ, м. 715 

Мічуріне, с., Первомайсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 519, 932, 1056 

Мішкове, х., Херсонський 

пов., Херсонська губ., 

див. Мішково-Погорі-
лове  

Мішкове-Погорілове, с.,  

Жовтневий р-н, Микола-
ївська обл. 26, 503, 959, 

1010 

Молдавія 757 

Молдавка, с., Доманівський 

р-н, Голтський пов. (Ко-

зубівка, с., Доманіський 

р-н, Миколаївська обл.) 

854 

Молдавська РСР 760 

Молотовська обл., РРФСР 

(Пермська обл., РРФСР) 

407 

Москва, м., Російська Феде-
рація 171, 551, 600, 719, 

721, 728, 758, 763 

Московська обл. 744 

Мостівський р-н, Миколаїв-

ська обл., ліквідований у 

1959 р. 114, 467, 521, 

564, 676, 679, 692, 747, 

850, 852, 853, 854, 890, 

898, 950, 951, 952, 953, 

1030, 1065 

Мостове, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл., 493, 

935, 1002 

Мостове, с., Мостівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 11, 500, 501, 

679, 689, 692, 852, 853, 

855, 950, 953, 972, 1030, 

1071 

Мурахівка, с., Березнегу-

ватський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 492, 879, 880, 

1007 

Н 

Наградівка, с., Єланецький 

р-н, Миколаївська обл., 

включено до смт Єла-
нець 501, 930 

Надбузьке, с-ще, Миколаїв-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 607, 885 

Надеждівка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

492, 493, 883 

Незаможний, х., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. 

(Жовтневе, с., Доманів-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 499, 921 

Нечаяне, с., Варварівський 

(зараз – Миколаївський) 

р-н, Миколаївська обл. 
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156, 518, 677, 689, 697, 

837, 840, 897, 1015 

Німеччина 7, 9, 12, 100, 103, 

104, 106, 117, 516, 585, 

681, 682, 685, 696, 709, 

713, 736, 748, 762, 842 

Нова Одеса, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (м., 

Новоодеський р-н, Ми-

колаївська обл.) 39, 457, 

508, 765, 815, 897, 905, 

906, 955, 999, 1000, 1008, 

1051 

Новий, х.,  Доманівський р-н, 

Одеська обл. (х., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл., виключений з 
облікових даних) 498, 908 

Новий Буг, зал. ст. 1005 

Новий Буг, м-ко, Херсонсь-
кий пов., Херсонська губ. 

(м., Новобузький р-н, Ми-

колаївська обл.) 39, 70, 

205, 507, 508, 582, 700, 

763, 815, 894, 895, 965, 

976, 977, 978, 1005, 1006 

Новий Городок, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл., включено до с. 
Покровка 495, 945 

Новий Степ, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 494, 928 

Новий Шлях, с.,  Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 916 

Новоандріївка, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл.) 

497, 893 

Новоантонівка, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 508, 976, 977 

Новобірзулівка, с., Баштан-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 1003 

Новоблакитне, Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 505, 947 

Новобогданівка, с., Варва-
рівський (зараз – Мико-

лаївський) р-н, Микола-
ївська обл. 678, 832 

Новобузька вол. 30 

Новобузький р-н, Микола-
ївський окр. (р-н, Мико-

лаївська обл.) 86, 114, 

132, 159, 463, 467, 507, 

518, 521, 524, 564, 610, 

692, 759, 766, 767, 894, 

895, 922, 975, 976, 977, 

978, 986, 1003, 1004, 

1005, 1006, 1020, 1027 

Нововасилівка, с., Врадіїв-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 498, 678, 851, 904, 

906, 1042 

Нововасилівка, с., Єланець-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 501, 502, 680, 930, 

942, 1021 

Нововасилівка, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 508, 977 

Нововасилівка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 916, 920, 1067 

Нововолодимирівка, с., Бе-
резнегуватський р-н, Ми-

колаївська обл. 492, 876, 

879 

Нововолодимирівка, с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл. 502, 930, 994 

Нововолодимирівка, с., Ка-
занківський р-н, Микола-
ївська обл. 1027 

Нововоскресенка, с., Весе-
линівський р-н, Микола-
ївська обл. 494, 495, 928, 

998 

Новогеоргіївськ (зараз – 

Світловодськ) м., Кірово-

градська обл. 741  

Новогригорівка, с., Варва-
рівський (зараз – Мико-

лаївський) р-н, Микола-
ївська обл. 678, 843 

Новогригорівка, с., Велико-

врадіївський р-н, Одесь-

ка обл. (с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл.) 

497, 893 

Новогригорівка, с., Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл. 496, 938, 1023 

Новогригорівка, с., Жовтне-
вий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 887, 1036 

Новодмитрівка, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 505, 508, 977, 1020 

Новоєгорівка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 996 

Новозибківський пов., Чер-

нігівська губ. 742 

Новоіванівка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 996 

Новоіванівка, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл., виключено з облі-
кових даних 509, 936 

Новоіванівський, х., Вели-

коврадіївський р-н, Оде-
ська обл. (Новоіванівсь-

ке, с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено з облікових да-
них) 498, 904 

Новоінгулка, с., Новоодесь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 509, 936 

Новокантакузівка, с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 499, 921 

Новокатеринівка, с., Ланда-
уський р-н, Березівський 

пов. (с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл.) 

517, 702, 838, 1072 

Новокиївка, с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 519, 886 

Новоколонтаївка, с., Ново-

бузький р-н, Миколаївсь-

ка обл., виключено з об-

лікових даних 507, 976 

Новокондакове, с., Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 515, 915 

Новокостянтинівка, с., Брат-
ський р-н, Миколаївська 
обл., 493, 883, 898, 1024 

Новокрасне, с., Арбузинсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 989, 1013 
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Новолазарівка, с., Казанків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 518, 960, 988 

Новомар’ївка, с., Братський 

р-н, Миколаївська обл., 

493, 494, 925, 956, 1003 

Новомиколаївка, с., Враді-
ївський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 497, 498, 875, 904 

Новомиколаївка, с., Єлане-
цький р-н, Миколаївська 
обл. 502, 942 

Новомиколаївка, с., Жовт-
невий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 518, 949, 959, 

1036, 1070 

Новомиколаївка, с., Ново-

бузький р-н, Миколаївсь-

ка обл. 508, 976, 1005 

Новомиколаївка, с., Новоо-

деський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 510, 937 

Новомиргород, м., Херсон-

ська губ. (м., Кіровоград-

ська обл.) 340, 720 

Новомиргородський окр. 

675 

Новомирівка, с., Березнегу-

ватський р-н, Миколаїв-

ська обл. 492, 880  

Новомихайлівка, с., Вели-

коврадіївський р-н, Оде-
ська обл. (Михайлівка, с., 
Врадіївський р-н, Микола-
ївська обл.) 498, 904, 906 

Новомихайлівка,  Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 508, 977, 986 

Новоодеський р-н, Микола-
ївська обл. 114, 349, 350, 

366, 467, 508, 519, 521, 

564, 897, 905, 906, 910, 

917, 923, 928, 929, 936, 

937, 949, 954, 959, 973, 

999, 1000, 1008, 1010, 

1020, 1021, 1051, 1070 

Новоолександрівка, с., Але-
ксандерфельдський р-н, 

Очаківський пов. (с., Бе-
резанський р-н, Микола-
ївська обл.) 677, 832 

Новоолександрівка, с., Ба-
штанський р-н, Микола-
ївська обл. 1014 

Новоолександрівка, с., Брат-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 493, 925 

Новоолександрівка, с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл. 500, 950 

Новоолександрівка, с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл. 502, 941, 942 

Новоолександрівка, с., Пер-

вомайський р-н, Микола-
ївська обл. 512, 868, 1059 

Новоолексіївка, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.) 497, 

498, 678, 852, 875, 894 

Новоосетрівка, с., очаківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 510, 879 

Новоочаків, с., Березнегу-

ватський р-н, Микола-
ївська обл. 492, 876, 890, 

897, 1027 

Новопавлівка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 995 

Новопавлівка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 495, 944, 1030 

Новопавлівка, с., Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 497, 498, 678, 692, 

708, 852, 853, 893, 894, 

1063 

Новопавлівка, с., Первомай-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 512, 892, 1013 

Новопетрівка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 1004 

Новопетрівка, с., Новобузь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 976 

Новопетрівка, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 509, 923 

Новопетрівка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 514, 906, 907, 916, 

1002 

Новополтавка, зал. ст., Но-

вобузький р-н, Миколаїв-

ська обл. 1003 

Новополтавка, с., Ново-

бузький р-н, Миколаїв-

ська обл. 507, 508, 977, 

978, 1004 

Новорозанівка, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївська 
обл. 507, 976  

Новоросійський край 41, 49 

Новосафронівка, с., Новоо-

деський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 509, 929, 999  

Новосвітлівка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 494, 919, 927, 

982 

Новосевастополь, с., Берез-
негуватський р-н, Мико-

лаївська обл. 1007 

Новоселівка, с., Александе-
рфельдський р-н, Очаків-

ський пов. (с.,  Березан-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 677, 691, 831, 835 

Новоселівка, с., Арбузинсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 1001 

Новоселівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 496, 874 

Новоселівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 500, 679, 850, 940, 

950 

Новоселівка, с., Новобузь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 508, 977 

Новосеменівка, с., Мостів-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 501, 953 

Новосибірськ, м., Російська 
Федерація 728  

Новосілка, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних 503, 943 

Новосілка, с-ще, Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 517, 885, 1018 

Новосілля, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до с. Михай-

лівка  502, 930 



1119 

Додатки 

Новосілля, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 505, 927 

Новосілля, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

507, 975 

Новосіль-Покровка, с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл., приєднано до 

с. Покровка 502, 941 

Новоскелеватка, с., Казан-

ківський р-н, Миколаїв-

ська обл. 504, 914, 915 

Новософіївка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 915, 1070 

Новотимофіївка, с., Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 515, 920 

Новоукраїнка, с., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 759 

Новоукраїнка, с., Березне-
гуватський р-н, Микола-
ївська обл. 516, 889, 1035 

Новоукраїнка, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено з облікових 

даних) 498, 894 

Новоукраїнка, с., Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 496, 937 

Новоумань, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних) 501, 

679, 852, 950, 953 

Новофедорівка, с., Березан-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 516, 933, 1022 

Новофедорівка, с., Братсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл.,  493, 935 

Новофедорівка, с., Казан-

ківський р-н, Миколаїв-

ська обл. 504, 914, 986 

Новохристофорівка, с., Но-

вобузький р-н, Миколаїв-

ська обл. 507, 976, 1027 

Новочернігівка, с., Мостів-

ський р-н, Одеська обл. 

(Чернігівка, с., Доманів-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 501, 951 

Новошмідтівка, с., Новоо-

деський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 509, 510, 937, 

1020 

Новоюр’ївка, с., Миколаїв-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 507, 895, 933, 1006 

Норвегія 759 

О 

Об’єднана Арабська Рес-
публіка 759 

Обухівка, с., Арбузинський 

(зараз – Братський) р-н, 

Миколаївська обл. 491, 

931 

Одеса, м., Одеський пов., 

Херсонська губ. (м., Оде-
ська обл.) 16, 17, 21, 49, 

88, 155, 236, 337, 348, 

379, 452, 453, 712, 715, 

720, 727, 733 

Одеська губ. 168, 379, 581, 

720, 748 

Одеська обл. 331, 605, 611, 

711, 720, 738, 742 

Одеський пов., Херсонська 
(Одеська) губ. 51, 71, 72, 

80, 83, 94, 107, 774 

Озеринівка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

493, 883, 905 

Озерівка, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 880, 888 

Олександрівка, с., Березне-
гуватський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних 492, 880 

Олександрівка, с., Доманів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 501, 972, 1041 

Олександрівка, с., Казанків-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 505, 947, 1028 

Олександрівка, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 510, 949 

Олександрівка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 920, 1067 

Олександрівка, смт, Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл. 496,  877, 885, 

937, 1025 

Олександрівський окр. 675 

Олександрійський пов. 

Херсонської губ. 748  

Олександродар, с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 500, 679, 697, 

852, 854, 940, 941 

Олексіївка (Панкратове), с., 
Арбузинський р-н, Ми-

колаївська обл. 992  

Олексіївка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл. 

494, 955 

Олексіївка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., приєднано до с. Ва-
рюшине 495, 945 

Олексіївка, с., Дніпропет-
ровська обл. 722 

Ольвіополь, м-ко, Єлисаве-
тградський пов., Херсон-

ська губ. (Первомайськ, 

м., Первомайський р-н, 

Миколаївська обл.) 39, 

40, 104, 748 

Ольвія, древньогрецька ко-

лонія, археологічний за-
повідник, Очаківський  

р-н, Миколаївський окр. 

(Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл.) 97, 100, 

738, 760 

Ольгопіль, с., Новобузький 

(зараз – Єланецький) р-н, 

Миколаївська обл. 507, 

895, 943, 1006 

Ольгопільська вол., Возне-
сенський пов., Одеська 
губ. 79 

Ольжине, с., Варварівський 

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних 678, 832 

Ольшанське, смт, Микола-
ївський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 979, 1070 

Омська обл., РРФСР (обл., 

Російська Федерація) 739 

Ониськове, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Одеська обл. (с., 
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Кривоозерський р-н, Ми-

колаївська обл., приєдна-
но до с. Мала Мечетня) 

506, 934, 938  

Орлове Поле, с., Братський 

р-н, Миколаївська обл., 

492, 882 

Орловська губ. 726 

Орловська обл., РРФСР, 

(обл., Російська Федера-
ція) 705 

Осетинський край 760 

Осетія 757  

Осетрівка, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 878 

Остапівка, с., Новоодесь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 510, 949 

Острівка, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

511, 896 

Островське, с., Новоодесь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 509, 936 

Острогірське, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.) 498 

Отбєдо-Василівська вол., 

Херсонський пов., Хер-

сонська губ. 31 

Очаків, м., Одеський пов., 

Херсонська губ. (м., Оча-
ківський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 16, 17, 23, 24, 

26, 28, 34, 39, 40, 41, 72, 

77, 79, 96, 97, 104, 155, 

156, 379, 511, 679, 683, 

698, 712, 748, 750, 758, 

760, 814, 832, 836, 909, 

954, 985 

Очаківська вол., Очаківсь-

кий пов., Одеська губ. 79 

Очаківський пов. 675, 691, 

692, 696, 707, 812, 832, 

836 

Очаківський р-н, Миколаїв-

ський окр. (р-н, Микола-
ївська обл.) 86, 115, 343,  

366, 467, 510, 519, 522, 

564, 596, 677, 679, 692, 

697, 766, 767, 831, 832, 

833, 834, 835, 836, 838, 

843, 849, 878, 879, 895, 

896, 909, 910, 922, 928, 

951, 953, 961, 971, 983, 

984, 985, 997, 1006, 1007 

Очерета, м., Пермська обл. 

РРФСР 744 

Очеретня, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.  506, 514, 679, 852, 

934, 1049 

П 

Павлівка, с., Володимирів-

ський (зараз – Казан-

ківський) р-н, Миколаїв-

ська обл. 504, 919 

Павлівка, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 515, 903, 915, 990 

Павлодарівка, с., Братський 

р-н, Миколаївська обл., 

493, 935 

Павло-Мар’янівка, с., Сні-
гурівський р-н, Мико-

лаївська обл. 514, 907 

Парутине, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

511, 519, 680, 692, 835, 

909, 961, 984 

Парутинська вол. Одеський 

пов., Одеська губ. 79 

Пархомівка, с., Новобузь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 976 

Пахомове, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл., 492, 

882 

Пензенська губ., Росія 733 

Первомайськ, м., Перво-

майський окр. (м., Пер-

вомайський р-н, Одеська 
обл., з 1954 р. - Микола-
ївська обл.) 11, 104, 105, 

115, 154, 180, 194, 210, 

286, 415, 752, 758, 763, 

853, 901, 911, 917, 923, 

932, 965, 969, 1032, 1066, 

1071 

Первомайське, с., Новобу-

зький р-н, Миколаївсь-

кий окр. 507, 820 

Первомайське, смт, Жовт-
невий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 955, 1072 

Первомайський окр. 96, 

299, 365, 464, 512, 513, 

514, 519, 522, 590, 611, 

651, 658, 675 

Первомайський пов., Оде-
ська губ. 80, 81, 848 

Первомайський р-н, Мико-

лаївська обл. 446, 467, 

511, 519, 522, 532, 564, 

747, 756, 763, 765, 867, 

868, 881, 882, 892, 894, 

901, 902, 911, 912, 917, 

918, 922, 923, 943, 954, 

965, 970, 1012, 1013, 

1032, 1038, 1045, 1051, 

1056, 1065, 1066, 1071 

Пересадівка, с., Жовтневий 

р-н, Миколаївська обл. 

504, 518, 887, 959, 1036 

Перм, м., Пермська обл. 

РРФСР (м., Пермський 

край, Російська Федера-
ція) 399 

Пермська обл., РРФСР 407, 

744 

Перчунове, с., Єлисаветг-
радська губ. (с., Доброве-
личківський р-н, Кірово-

градська обл.) 736 

Перше Травня, с.,  Доманів-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чено з облікових даних) 

499, 908 

Першотравневе, с., Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 514, 903, 1061 

Петербург див. Санкт-Пе-
тербург 

Петрине, с., Єланецький р-н, 

Миколаївська обл., вклю-

чено до с. Маложенівка 

502, 942 

Петрівка, с.,  Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 495 

Петрівка, с.,  Братський р-н, 

Миколаївська обл., 492, 

883 
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Петрівка, с., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 500, 941 

Петрово-Солониха, с., Вар-

варівський р-н, Очаківсь-

кий пов. (с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 678, 832 

Петроград  див. Санкт-Пе-
тербург 

Петропавлівка, с., Березне-
гуватський р-н, Микола-
ївська обл. 492, 916 

Петропавлівка, с., Братсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., 492, 883, 1021 

Петропавлівка (Петропав-

лівське), с., Снігурівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 515, 911, 916 

Пилипівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 498, 904 

Південне Прибужжя 725  

Південний Буг, р. 10, 17, 25, 

51, 296, 340, 366, 378, 

394, 452, 453, 463, 465, 

581, 733, 751, 763 

Південнобузький лиман 

751 

Південно-Український ка-
нал 635 

Південь Росії (Південна 
Росія) 52, 54 

Південь України 767 

Північне Причорномор’я 

765 

Північний Рудник, с-ще, 
Донецька обл. 715 

Підгір’я, с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 954 

Підлісне, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

1008 

Пікуш (Березань), с., Оча-
ківський р-н, Миколаїв-

ська обл. 510, 878 

Піски, с., Баштанський р-н, 

Миколаївська обл. 1014 

Піски, с., Новоодеський р-н, 

Миколаївська обл. 509, 

910 

Піщаний Брід, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 495, 945, 998 

Плющівка, с., Баштанський 

р-н, Миколаївська обл. 

996 

Поволжя 125, 718  

Поди, с., Очаківський р-н, 

Миколаївська обл., ви-

ключено з облікових да-
них 511, 679, 909, 953 

Поділля, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 494, 898, 982 

Подолянка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл., 495, 952 

Подольська губ. 72 

Показне, с.,  Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977 

Покровка, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл. 

495, 944, 945, 993, 1024 

Покровка, с., Очаківський  

р-н, Миколаївська обл. 

510, 511, 680, 832, 895, 

928, 984 

Покровське, с., Херсонсь-
кий пов., Херсонська губ. 

(с., Снігурівський р-н, 

Миколаївська обл.) 16, 

21, 514, 907 

Полігон, с-ще, Жовтневий  

р-н, Миколаївська обл. 

623 

Полтава, м. 716 

Полтавка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 513, 678, 845, 917, 

918, 1065 

Полтавська обл. 726 

Полтавський р-н, Микола-
ївський округ 86 

Польща 100, 173, 713, 736, 

759 

Поріччя, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 1030, 1071  

Поронівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Одеська обл. (с., 
Первомайський р-н, Ми-

колаївська обл., включе-
но до складу м. Перво-

майськ) 513, 923 

Поті, м., Грузія 746 

Правобережна Україна 656 

Пржевальськ, м., Киргизька 
РСР 598 

Прибужани, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 496, 977, 1019 

Прибужжя 713 

Прибужжя, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

499, 914, 1040 

Прибузьке, с., Жовтневий  

р-н, Миколаївська обл. 

517, 883, 1010 

Привільне, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Баштанський р-н, Мико-

лаївська обл.) 39, 815, 

1004 

Привільнянський р-н, Ми-

колаївський окр. (р-н, Ми-

колаївська обл., ліквідо-

ваний у 1959 р.) 87, 116, 

522, 532, 683, 814, 949, 

977, 978, 1004 

Пришиб, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 1007 

Приют, с., Єланецький р-н, 

Миколаївська обл. 502, 

942 

Прогресівка, с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 1072 

Пузирі (Українка), с., Жовт-
невий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 504, 960, 1011 

Пулевичі, с.,  Єланецький  

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до с. Куйби-

шевка 502, 930 

Р  

Радсад, с., Миколаївський  

р-н, Миколаївська обл. 

518, 885, 987 
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Радянський Союз 761 

Райдолина, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 928 

Ракове, с., Вознесенський  

р-н, Миколаївська обл. 

496, 937, 938 

Раменське, м., Московська 
обл., РРФСР 744 

Ржава, ст., Курська обл. 738 

Реп’яхи, с., Мостівський р-н, 

Одеська обл. (Першо-

травнівка, с., Доманівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 501, 951 

Рибаківка, с., Березанський 

р-н, Миколаївська обл. 

491, 873, 874, 1051 

Рибницький пов. 676 

Рівне, с-ще, Очаківський р-н, 

Миколаївська обл. 519, 

895, 983 

Рівнопілля, с., Мостівський 

р-н, Одеська обл. 494, 

898 

Різдва, острів 757 

Рожки, с., Великоврадіївсь-

кий р-н, Одеська обл. 

(Красне, с., Врадіївський 

р-н, 

Миколаївська обл., виклю-

чено з облікових даних) 

497, 893 

Розанівка, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977, 1020 

Розумівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чено з облікових даних) 

497, 893 

Романівка, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 889 

Романо-Булгакове, (Рома-
ново-Булгакове), с., Сні-
гурівський р-н, Микола-
ївська обл. 514, 906 

Романова Балка, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл. 513, 678, 692, 

844, 849, 902, 1045 

Ропове, с., Казанківський  

р-н, Миколаївська обл. 

504, 915 

Російська імперія 23, 29, 

770 

Росія 17, 36, 41, 42, 47, 55, 

183, 236,  603, 653, 721 

Рузаївка, ст., Саранський 

пов., Пензенська губ., 

Росія 733 

Румунія 676, 677, 690, 697, 

699, 719, 759 

Русь 768 

Рябоконеве, с., Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 989  

Ряснопілля, с., Одеський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Березівський р-н, Одесь-

ка обл.) 72 

С 

Сабове, с., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(Новопавлівка, с., Враді-
ївський р-н, Миколаївсь-

ка обл.) 498, 894 

Садове, с., Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл. 1002 

Садове, с-ще, Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

519, 916, 1055 

Сакко і Ванцетті, х., Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл. 496, 877 

Самогордівка, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 501, 930 

Санкт-Петербург (Петер-

бург, Петроград), м., Ро-

сійська Федерація 8, 54, 

56, 66, 555 

Саранський пов., Пензенсь-
ка губ., Росія 733 

Саратівська обл., РРФСР 

(обл., Російська Федера-
ція) 415 

Свердловськ, м., Свердлов-

ська обл., РРФСР 326, 

733 

Свердловська обл., РРФСР 

(обл., Російська Федера-
ція) 310, 641 

Світла Дача, с-ще, Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 622, 871 

Світловодськ, м. Кірово-

градська обл. 741 

Свято-Троїцьке (Лимани) 

с., Жовтневий р-н, Мико-

лаївська обл. 503, 504, 

887, 960 

Себіне, Новоодеський р-н, 

Миколаївська обл. 296, 

510, 954, 999  

Севастополь, м., АР Крим 

10, 16, 17, 18, 21, 129, 

713, 718, 743, 746, 761, 

762 

Секретарка, с., Кривоозер-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 505, 679, 852, 924, 

1050 

Семенівка, с., Арбузинсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 1021 

Семенівка, м., Новозибків-

ський пов., Чернігівська 
губ. 742 

Сербка, с., Комінтернівсь-

кий р-н, Одеська обл. 720 

Сербулівка, с., Бобринець-

кий пов., з 1865 р. Єлиса-
ветградський пов., Херсон-

ська губ. (Великосербу-

лівка, с., Єланецький р-н, 

Миколаївська обл.) 26, 

31 

Сергіївка, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 516, 876, 880, 

889, 1066 

Сергіївка, с., Єлисаветград-

ський (Бобринецький) 

пов., Херсонська губ. (с., 
Братський р-н, Микола-
ївська обл.) 72, 492, 493, 

780, 905, 1002 

Сергіївка, с-ще, Кривоозер-

ський р-н, Одеська обл.  

(с-ще, Кривоозерський  

р-н, Миколаївська обл.) 

692, 852 

Симбірськ, м. (Ул’янівськ, 

м., Російська Федерація)  

718 
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Симонівка, с., Новобузький 

р-н, Миколаївська обл. 

508, 977 

Синюхін Брід, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл. 513, 514, 875, 

917, 918, 932, 1038 

Сирове, с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.  497, 

679, 852, 1042 

Сімферополь, м., АР Крим 

715  

Скадовськ, м., Дніпровсь-
кий пов., Таврійська губ. 

(м., Херсонська обл.) 50 

Скобелеве, с., Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 899, 1028 

Слава, с., Доманівський р-н, 

Одеська обл. (с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл.) 499, 921 

Сливине, с., Варварівський 

р-н, Очаківський пов. (с., 
Миколаївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 11, 678, 

832 

Слобідка, с., Казанківський 

р-н, Миколаївська обл. 

504, 914  

Сметана, с., Первомайський 

р-н, Одеська обл. (с., 
Первомайський р-н, Ми-

колаївська обл., виклю-

чено з облікових даних) 

512, 892 

Смоленськ, м., РРФСР (м., 

Російська Федерація) 716, 

721 

СНД 9, 258, 270  

Снігурівка, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (м., 

Снігурівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 104, 514, 

515, 519, 535, 886, 907, 

920, 969, 990, 998, 1062 

Снігурівка, ст. Миколаївсь-
ка обл. 991 

Снігурівський р-н, Херсон-

ський окр. (р-н, Микола-
ївська обл.) 87, 116, 467, 

481, 514, 519, 522, 535, 

564, 607, 622, 767, 871, 

886, 899, 902, 903, 906, 

907, 911, 915, 916, 920, 

989, 998, 1002, 1055, 

1059, 1061, 1067, 1069, 

1070 

Сновськ (Щорс), м., Черні-
гівська обл. 734  

Сокира, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл., (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних) 499, 

926 

Соколівка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 513, 902, 911 

Солдатське, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 735 

Солончаки, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 519, 896, 922, 961, 

984 

Сомалі 759 

Соснівка, с., Красноградсь-
кий р-н, Харківська обл. 

732 

Софіївка, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

524, 610, 922, 1005 

Софіївка, с., Первомайсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 512, 881, 1013 

Софіївське водосховище, р. 

Інгул, 536 

Спаське, с., Снігурівський  

р-н, Миколаївська обл., 

включено до с. Червона 
Долина, 514, 907 

Спиридонівка, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл., включено до смт 
Нова Одеса 509, 929 

СРСР 260, 438, 613, 619, 

626, 652, 672, 760, 769 

Ставки, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл. 

494, 919 

Ставропольський край, 

РРФСР 640 

Сталінград, м., Сталінград-

ська обл., РРСФР (Вол-

гоград, м., Волгоградська 

обл., Російська Федера-
ція) 398, 715 

Сталінський р-н, м. Мико-

лаїв див. Ленінський 

Станіслав (Івано-Фран-

ківськ), м. 719  

Станіславчик, с., Первомай-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 513, 678, 852, 901, 

902, 911, 912 

Стара Богданівка, с., Варва-
рівський (зараз – Мико-

лаївський) р-н, Микола-
ївська обл. 692, 836 

Старі Кошари, с., Перво-

майський р-н, Миколаїв-

ська обл. 513, 917 

Староголовневе, с., Дома-
нівський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, 

Миколаївська обл., приє-
днано до с. Кузнецове) 
499, 500, 926, 940 

Старокондакове, с., Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл., виключено з 
облікових даних 515, 916 

Староолексіївка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 494, 919 

Старопокровка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл., включено до 

с. Покровка 495, 944 

Старооскольський пов., 

Курська губ. (Бєлгород-

ська обл., Російська Фе-
дерація) 744 

Степанівка, с., Великовра-
діївський р-н, Одеська 
обл. 497, 894 

Степанівка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 952 

Степківка, с., Первомайсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 512, 678, 844, 892, 

894, 1038 

Степове, с., Вознесенський 

р-н, Миколаївська обл. 

517, 938 

Степове, с., Миколаївський 

р-н, Миколаївська обл. 
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507, 518, 759, 925, 950, 

1072 

Стойло, с., Козацька вол., 

Старооскольський пов., 

Курська губ. (Бєлгород-

ська обл., Російська Фе-
дерація) 744 

Суворовка, с., Новоодесь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.  509, 929, 937 

Суха Балка, с., Веселинів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 495, 854, 952 

Суха Балка, с., Доманівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 517, 953 

Сухий Єланець, с., Новоо-

деський р-н, Миколаївсь-

ка обл. 509, 929, 937, 999 

США 757 

Т 

Таборівка, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 877, 1016 

Таврійська губ. 41  

Таганрог, м. (м., Ростовська 
обл., Російська Федера-
ція) 17, 715 

Тамарине, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

519, 886, 990  

Тарасівка, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 497, 894 

Тарасівка, с., Казанківський 

р-н, Миколаївська обл. 

504, 926 

Тарасівка, Первомайський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 867, 1045 

Таранушечі, с., Кобеляць-
кий р-н, Полтавська обл. 

726 

Ташине, с., Александерфе-
льдський р-н, Очаківсь-

кий пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 677, 831, 1034 

Теленський пов. Тамбовсь-
ка губ. 712 

Тернівка, с.,  Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 880 

Тернівка, с., Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл., (смт, 
Центральний р-н, м. Ми-

колаїв) 238, 503, 504, 518, 

520, 949, 959, 960, 970, 

1010 

Тернувате, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 506, 679, 692, 850, 

854, 970, 1050 

Тернувате, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 507, 679, 836, 933 

Техас, США 767 

Тилігуло-Березанський (Бе-
резанський) р-н, Микола-
ївська обл. 424, 522, 564, 

596, 749, 874, 932 

Тимофіївка, с., Братський  

р-н, Миколаївська обл., 

493, 883 

Тирасполь, м. 33 

Тімірязєвка, с-ще, Возне-
сенський р-н, Миколаїв-

ська обл. 517, 877, 1018 

Токарівка, с.,  Кривоозерсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 679, 852 

Томаківка, с., Дніпропет-
ровська обл. 722 

Томенки, с., Мостівський  

р-н, Одеська обл.  (Чер-

вона Поляна, с., Доманів-

ський  р-н, Миколаївська 
обл.) 501, 950 

Трансністрія 676, 677, 692, 

698, 699, 705, 709, 848, 

849, 850, 853, 854 

Тридуби, с., Кривоозерсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 11, 505, 506, 679, 

692, 852, 912, 948, 1050 

Трикрати, с., Вознесенсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 495, 496, 877, 890, 

952, 1023, 1031 

Трихати, с., Варварівський 

(зараз – Миколаївський) 

р-н, Миколаївська обл. 

507, 640, 678, 836, 933 

Троїцьке, с., Вознесенський 

р-н, Миколаївська обл. 

496, 951, 1019 

Троїцьке, с.,  Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

509, 929, 999 

Троїцько-Сафонове, с., Ка-
занківський р-н, Микола-
ївська обл. 504, 919, 1028 

Тростянець, м., Вінницька 
обл. 731 

Трудове, с., Вознесенський 

р-н, Миколаївська обл. 

496, 912 

Трудолюбівка, с., Братсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл., 492, 882 

Трудолюбівка, с., Доманів-
ський р-н, Одеська обл. 

(с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 499, 913 

Трудолюбівка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 916 

Трусове, с-ще, Астрахансь-

ка обл., РРФСР 400 

Тузли, с., Александерфе-
льдський р-н, Очаківсь-

кий пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 491, 677, 831, 918, 

1017 

Тула, м., Російська Федера-
ція 728 

Турчанів (Лиманне), с., Оча-
ківський р-н, Миколаїв-

ська обл. 680, 843  

У 

Угорщина 719 

Узбекистан 757, 760 

Узбецька РСР 760 

Україна 11, 99, 101, 128, 

129, 149, 161, 163, 181, 

183, 230, 255, 258, 259. 

260, 270, 272, 282, 343, 

377, 449, 469, 526, 553, 

554, 653, 691, 695, 719, 

721, 727, 728, 729, 734, 

738, 748, 750, 751, 752, 

760, 764, 767, 768, 769, 

770 



1125 

Додатки 

Українець, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл., 493, 

883 

Українка, с., Жовтневий р-н. 

Миколаївська обл. 518, 

950, 1070 

Українська РСР (УРСР) 130, 

187, 268, 434, 593, 606, 

672, 734, 747, 757, 769 

Улянівка, с., Єланецький  

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних 502, 930 

Улянівка, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 925, 998 

Улянівка, с., Новобузький  

р-н, Миколаївська обл. 

1006 

Улянівка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл. 

509, 936 

Уманський пов. 32 

УНР 14 

Уральске, с., Єланецький р-

н, Миколаївська обл. 

503, 943 

УСРР 14 

Утішне, с-ще, Казанківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 504, 926 

Ф 

Федеративна Республіка 

Німеччина 764 

Федорівка, с., Александер-

фельдський р-н, Очаків-

ський пов. (с., Березансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 677, 831, 835 

Федорівка, с., Березнегу-

ватський р-н, Миколаїв-

ська обл. 492, 889 

Федорівка, с., Веселинівсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 494, 919 

Федорівка, с., Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл. 

498, 904, 906, 1042 

Федорівка, с., Очаківській  

р-н, Очаківський пов. 

692, 835  

Федоро-Михайлівка, с., Єла-
нецький р-н, Миколаїв-

ська обл. 501, 930 

Филимонівка, с., Великов-

радіївський р-н, Одеська 
обл. (с., Врадіївський р-н, 

Миколаївська обл.) 497, 

678, 848, 894 

Фонтанка, с., Казанківський 

р-н, Миколаївська обл., 

виключено з облікових 

даних 505, 947  

Франція 42, 259 

Фрунзе, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 517, 953, 

1040 

Х 

Харків, м., 550, 715 

Харків-Миколаїв, залізнич-

на лінія 17 

Харківська обл. 732  

Херсон, м., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (м., 

Херсонська обл.) 21, 41, 

71, 88, 241, 265, 355, 358, 

456, 549, 567, 621, 675, 728   

Херсон-Миколаїв-Єлисавет-
град, поштовий шлях 22  

Херсонська губ. 17, 23, 26, 

42, 49, 52, 58, 60, 63, 71, 

72, 74, 77, 154, 265, 716, 

720, 748, 749, 750, 769, 

770, 774 , 779 

Херсонська обл. 175, 331, 

476, 594, 727 

Херсонський окр. 362, 373, 

550 

Херсонський пов., Херсон-

ська (Миколаївська) губ. 

49, 52, 72, 73, 74, 75, 80, 

81, 83, 94, 107, 136, 373, 

459, 554, 769, 779, 815 

Херсонщина 75 

Хмельницька обл. 748  

Хорли, с., Таврійська губ. 

(с., Каланчацький р-н, 

Херсонська обл.) 50 

Христофорівка, с., Баштан-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 546, 995 

Ц 

Царедарівка, с.,  Доманівсь-
кий р-н, Миколаївська 
обл. 499, 921, 1040 

Центральне, с-ще, Снігу-

рівський р-н, Микола-
ївська обл. 519, 907 

Центральний р-н, м. Мико-

лаїв 117, 225, 970, 1009 

Ч 

Чапаєвка, с., Березанський 

р-н, Миколаївська обл. 

516, 610, 946, 1072 

Чаусове, с., Кривоозерсь-

кий р-н, Одеська обл. 

505, 679, 852, 923 

Чаусове, с., Первомайський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 954, 1038 

Червона Долина, с., Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 514, 515, 907, 

990 

Червона Зірка, с., Снігурів-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 515, 519, 899, 920, 

990 

Червона Знам’янка, с., Ка-
занківський р-н, Мико-

лаївська обл. 504, 899, 

1043 

Червона Криниця, с., Берез-
негуватський р-н, Мико-

лаївська обл. 492, 880 

Червона Українка, с., Бере-
занський р-н, Миколаїв-

ська обл. 516, 677, 832, 

1046 

Червоне, с., Доманівський  

р-н, Миколаївська обл. 

500, 941 

Червоне, с., Миколаївський 

пов., Миколаївська губ. 

(с., Жовтневий р-н, Ми-

колаївська обл.) 156 

Червоний, х., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (х., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл., приєднаний 

до с. Мостове) 501, 950  
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Червоний Маяк, с., Ковров-

ський р-н, Владимирська 
обл., Російська Федера-
ція 723  

Червоноволодимирівка, с., 
Новоодеський р-н, Ми-

колаївська обл.  509, 936, 

1044 

Черкаси, м. 728 

Черкаська обл. 730, 748 

Чернігівська губ. 743 

Чернігівська обл. 734 

Чехословаччина 719, 757, 

759 

Чигиринський пов. 32 

Чигиринський р-н, Черкась-
ка обл. 730 

Чижиківка, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до м. Очаків 

511, 895 

Чілі 757 

Чкалов, м., РРФСР 603 

Чорна Лощина (Степова 
Лощина), с-ще, Жовтне-
вий р-н, Миколаївська 
обл. 503, 884 

Чорне море 155, 366, 381, 

549, 727 

Чорноморка, с., Очаківсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 510, 511, 519, 879, 

909, 961, 1006 

Чорталка, с., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (с., 
Доманівський р-н, Мико-

лаївська обл.) 499, 908 

Чортувате, (Прибузьке) с., 
Очаківський р-н, Мико-

лаївська обл. 511, 909 

Чубарівка, х., Доманівський 

р-н, Одеська обл. (Зеле-
ний Яр (зараз – Щуцьке), 
с., Доманівський р-н, Ми-

колаївська обл.) 499, 913 

Ш 

Шабельники, с., Золотоні-
ський р-н, Черкаська обл. 

730 

Шевченка, х., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(Шевченко, с., Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 498, 904 

Шевченка, х., Доманівсь-

кий р-н, Одеська обл. 

(Шевченко, с., Доманів-

ський р-н, Миколаївська 
обл.) 501, 950 

Шевченко, с., Баштанський 

р-н, Миколаївська обл. 

995  

Шевченко, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 493, 

935, 1024 

Шевченко, с., Очаківський 

р-н, Миколаївська обл. 

511, 896 

Шевченкове, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 
обл., виключено з облі-
кових даних 502, 942 

Шевченкове, с., Жовтневий 

р-н. Миколаївська обл. 

518, 950, 1010 

Шевченкове, с., Новобузь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 975 

Широка Балка, х., Херсон-

ський пов., Херсонська 
губ. (смт, Жовтневий р-н, 

Миколаївська обл., увій-

шло до складу м. Мико-

лаїв) 26, 518, 959 

Широкі Криниці, с., Дома-
нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 501, 953 

Широколанівка, с., Весели-

нівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 494, 495, 890, 

944, 945, 1025 

Широколанівський р-н, 

Миколаївська обл. (Лік-

відований у 1957 р.) 116, 

467, 881, 883, 890, 933, 

1011 

Шолохове, с., Дніпропет-
ровська обл. 722 

Шостакове, с., Миколаївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 518, 933, 1070 

Штукар, с., Веселинівський 

р-н, Миколаївська обл. 

494, 919 

Шурине, с., Варварівський 

(зараз – Миколаївський)  

р-н, Миколаївська обл. 

507, 518, 678, 832, 925, 

974 

Щ 

Щасливка, с., Доманівський 

р-н, Миколаївська обл. 

499, 913, 1040 

Щербані, с., Вознесенський 

р-н, Миколаївська обл. 

496, 741, 742, 885, 968, 

1031 

Щербинівський р-н Доне-
цька обл. 715 

Щорс, м., Чернігівська обл. 

734 

Щуцьке, с., Доманівський  

р-н, Одеська обл. (с., До-

манівський р-н, Микола-
ївська обл.) 499, 913 

Ю 

Юго-Камськ, м., Пермська 
обл. РРФСР 407 

Южноукраїнськ, м., Мико-

лаївська обл. 752, 758, 

1076 

Юргінський р-н, Омська 
обл., РРФСР 739 

Юзефпіль, с., Великовраді-
ївський р-н, Одеська обл. 

(Йосипівка, с., Врадіївсь-

кий р-н, Миколаївська 
обл.) 497, 893, 1042 

Юр’ївка, с., Братський р-н, 

Миколаївська обл. 494, 

947, 1024 

Юр’ївка, с., Великоврадіїв-

ський р-н, Одеська обл. 

(с., Врадіївський р-н, Ми-

колаївська обл.) 497, 893 

Юр’ївка, с., Снігурівський 

р-н, Миколаївська обл. 

514, 907 

Я 

Явкине, с., Херсонський 

пов., Херсонська губ. (с., 
Баштанський р-н, Мико-

лаївська обл.) 104, 110, 

891, 995 
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Явкине, зал. ст., Баштансь-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 516 

Явкине, с., Баштанський р-н, 

Миколаївська обл. 1014  

Якимівка, с., Новоодеський 

р-н, Миколаївська обл., 

приєднано до с. Артемів-

ка,  510, 949  

Яковлівка, с., Березнегуват-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 492, 880 

Ялта, м., АР Крим 746 

Янівка, с., Великоврадіївсь-

кий р-н, Одеська обл. 

498, 904 

Японія 87, 757 

Яровий, х. (Ярове, с.), Сні-
гурівський р-н, Микола-
ївська обл., виключено з 
облікових даних  515, 

920 

Яселка, с., Очаківський р-н, 

Миколаївська обл. 510, 

895 

Ясна Поляна. с., Братський 

р-н, Миколаївська обл., 

493, 935 

Ясна Поляна, с., Миколаїв-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 507, 518, 933, 975 

Ясна Поляна, с., Новооде-
ський р-н, Миколаївська 
обл. 509, 510, 937, 949 

Ясна Поляна, с-ще, Снігу-

рівський р-н, Миколаїв-

ська обл. 607 

Ясногородка, с., Єланець-

кий р-н, Миколаївська 
обл. 502. 503, 942, 943, 

1002 

Яструбинове, с., Вознесен-

ський р-н, Миколаївська 
обл. 496, 517, 620, 973, 

1016 
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А 

Авіація – 242, 243, 399, 455  

Автоматизація виробницт-
ва – 178, 272, 330, 335, 

401, 416, 431, 438, 630 

Агентства – 90, 273, 274, 

312, 314, 320, 363, 381, 

385, 448, 456, 457, 544, 

549, 559, 568, 569 

Агітаційно-пропагандист-

ська робота – 79, 87, 175, 

179, 181, 182, 183, 185, 

186, 187, 188, 190. 191, 

248, 366, 752, 753, 754, 

762 

Агролісомеліорація – 465, 

470 

Агрономія і агрообслугову-

вання населення і госпо-

дарства – 192, 360, 364, 

459, 463, 468, 479, 481, 

484, 490, 522, 525, 528, 

529, 603, 623, 681, 701 

Агротехніка – 483, 490, 516, 

524, 525 

Адвокатура – 147, 148, 684 

Адміністративно-територі-
альний поділ – 92, 93, 

101, 106, 107, 142, 149, 

154, 185, 194, 300, 606, 

769 

Адміністрація обласна дер-

жавна – 101, 118, 128, 

129, 136, 255, 257, 263, 

270, 283, 322, 323, 474, 

582, 585, 593, 596, 607, 

613, 617, 636, 669, 672, 

766 

Активи господарські, пар-

тійно-господарські, ком-

сомольські – 168, 173, 

178, 180, 182, 183, 185, 

187, 188, 189, 190, 191, 

194, 196, 353, 373, 388, 

395, 443, 674 

Акциз – 47, 57, 553 

Акціонерні установи (див. 

також Товариства) – 36, 

46, 47, 54, 55, 282, 283, 

317, 337, 341, 343, 383, 

395, 397, 398, 414, 417, 

421, 422, 426, 435, 436, 

439, 442, 443, 448, 462, 

485, 543, 544, 546, 550, 

559, 562, 567, 575, 586, 

587, 673, 674 

Амністії політв’язнів – 138, 

146 

Апарат 
 державний – 106, 133, 

169, 283, 306 

 партійний, радянський – 

92, 93, 131, 132, 143, 166, 

167, 169, 176, 178,    

 591 

Аптеки – 67 

Арбітраж – 20, 138, 145, 552 

Армії 
 Добровольча – 161  

 інші – 680, 696, 737 

 Радянська – 189, 241, 

242, 290, 585, 712, 713, 

724, 735, 739 

 Російська – 717, 718 

 Червона – 78, 83, 87, 92, 

100, 106, 117, 159, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 

173, 220, 302, 406, 554, 

555, 569, 718, 721, 727, 

731, 732, 733, 735, 743, 

756, 762 

 царська – 16, 20, 36, 43, 

47, 48, 95, 117 

Артілі 
 інвалідів – 288, 291, 370, 

371, 372 

 кооперативно-виробни-

чі – 288, 356, 357, 359 

 промислові – 183, 352 

 промислової кооперації – 

292, 293, 353, 354 

 робочі – 279 

 риболовецькі – 363, 366, 

369, 370, 460, 700  

 сільськогосподарські – 

82, 83, 85, 95, 106, 175, 

312, 363, 364, 459, 460, 

461, 463, 464, 490, 515, 

764 

 трудові – 382 

Археологія – 49, 591, 716, 

737, 738 

Архіви та архівне будівниц-

тво – 40, 90, 171, 220, 

270, 650, 651, 652, 653, 

706, 749, 755, 766, 767, 

768 

Архітектура – 97, 321, 322, 

323, 621, 622, 626, 636, 

730, 733, 764 

Асоціації – 259, 260, 342, 

343, 484, 485, 733, 766 

Б 

Бавовна і бавовництво – 97, 

175, 433, 434, 519, 522, 

524, 525, 578, 688, 702, 

703 

Бандитизм і боротьба з 
ним – 82, 83, 87, 92, 138, 

140, 153, 154, 155, 159, 

160, 162, 166 

Банки – 18, 25, 43, 44, 45, 

47, 69, 302, 303, 305, 310, 

311, 312, 313, 314, 315, 

316, 317, 318, 319, 345, 

358, 359, 361, 368, 377, 

580, 582, 685, 686, 725 

Баптизм – 154 

Батальйон – 155, 746 

Бджільництво – 22, 175, 468, 

486 

Безпритульність і боротьба 
з нею – 85, 96, 97, 100, 

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПОКАЖЧИК   
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102, 117, 122, 123, 175, 

179, 192, 238, 239, 284, 

589, 590, 707 

Безробіття і боротьба з 
ним – 98, 138, 197, 198, 

200, 202, 203, 208, 227, 

277, 278, 279, 280, 281, 

282, 288, 291, 292, 419, 

430, 457, 581, 590 

Бібліотеки – 18, 19, 26, 36, 

65, 67, 70, 81, 90, 179, 

636, 637, 640, 643, 647, 

719, 738, 745, 760, 768, 

769 

Білогвардійці – 117, 156 

Біржі праці – 277, 540, 685 

Благодійність – 18, 19, 24, 

26, 60, 64, 67, 255, 769 

Благоустрій – 10, 17, 19, 24, 

25, 103, 104. 106, 178, 

180, 183, 241, 297, 458, 

470, 581, 582, 583, 584, 

585 

Бригади і колективи – 18, 

87, 98, 149, 162, 180, 183, 

192, 204, 277, 279, 280, 

299, 332, 353, 360, 362, 

364, 397, 402, 407, 418, 

419, 461, 470, 471, 490, 

530, 619, 641, 642, 670, 

676, 759, 763 

Будинки  

 відпочинку – 97, 291, 

320, 655 

 громадські та приватні – 

17, 24, 584 

 громадсько-примусових 

робіт – 147 

 дитячі – 96, 121, 122, 

163, 175, 192, 224, 236, 

239, 433, 593, 611, 707, 

755, 766 

 житлові – 64, 90, 93, 281, 

296, 302, 316, 325, 346, 

347, 350, 397, 427, 432, 

482, 555, 584, 589, 591, 

749, 763 

 колективіста – 648 

 культури та народної 
творчості – 199, 250, 635, 

642, 643, 646, 647, 648, 

760, 767 

 молитовні – 24, 25, 36, 

72, 97 

 освіти – 223, 644 

 пологові – 326 

 портові – 50 

 селянські – 634, 635, 649 

 сирітські – 285, 287 

 студентські – 591 

 техніки – 647 

Будівництво 

 військове – 21 

 енергетичне – 96, 97, 

272, 335, 385, 394, 443, 

581, 758 

 житлове і комунальне – 

25, 29, 30, 90, 100, 174, 

296, 297, 315, 316, 322, 

346, 385, 397, 432, 482, 

581, 582, 749, 751 

 зрошувальних систем – 

100, 175, 465, 536, 537 

 капітальне – 174, 178, 

192, 272, 296, 300, 302, 

313, 314, 315, 322, 323, 

332, 338, 346, 353, 354, 

373, 386, 388, 390, 399, 

400, 409, 416, 419, 427, 

437, 444, 465, 477, 479, 

520, 535, 537, 576, 585 

 культових будівель – 17, 

22, 36, 58, 72 

 пам’ятників – 249, 584 

 промислове – 17, 24, 38, 

49, 57, 59, 96, 183, 322, 

326, 331, 345, 353, 

389 395, 421, 423, 425, 

427, 434, 470 

 соціально-культурних 

об’єктів – 64, 71, 90, 97, 

103, 117, 172, 175, 183, 

199, 326, 475, 591, 593, 

620, 636, 638, 657, 674 

 транспорту, шляхів і 
зв’язку – 17, 19, 24, 50, 

55, 56, 85, 97, 106, 117, 

272, 296, 329, 341, 348, 

396, 397, 452, 457, 582 

 у радгоспах, колгоспах і 
МТС – 174, 175, 178, 282, 

295, 322, 324, 325, 328, 

346, 364, 366, 465, 470, 

480, 481, 482, 486, 487 

Бюджет – 102, 170, 176, 

193, 195, 294, 299, 301, 

305, 306, 308, 310, 358, 

701, 753 

Бюро 

 адресні – 704, 705 

 будівельні – 399 

 виконавчі – 77 

 інші – 234, 240, 244, 253, 

256, 288, 293, 297, 309, 

319, 325, 376, 381, 387, 

448, 465, 540, 541, 612, 

621, 622, 623, 625, 631, 

634, 643, 686 

 комсомольські – 192, 

194, 196, 198 

 науково-технічні – 203, 

401, 420, 516, 520 

 організаційні – 88, 173, 

214, 222, 224, 226, 238, 

241, 250, 291, 310, 354, 

356, 370 

 партійні – 167, 168, 171, 

173, 180, 183, 184, 187, 

189, 563, 565, 578 

 перепусток – 119 

 політичні – 166 

 примусових робіт – 147 

 продовольчі – 79, 165 

 профспілок – 200, 207, 

213 

 робітничі – 164, 165 

 скарг – 131 

 судово-медичної експер-

тизи – 660 

 юстиції – 136 

В 

Валюта – 310 

Вантажообіг – 37, 50,  51, 

174, 299, 300, 398, 418, 

448, 454, 456, 457, 469, 

522, 526, 551, 552, 553, 

569, 578, 691 

Варта волосна – 75 

Верфі – 21, 55, 687, 758, 761 

Ветеринарія і ветеринарне 
обслуговування – 392, 

459, 461,  463,465, 468, 

470, 480, 483, 489, 524, 

530, 532, 560, 709 
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Вибори   

 до Державної думи – 37 

 інших – 46, 55, 70, 74, 75, 

83, 85, 95, 96, 176, 181, 

192 

 до міської думи – 19, 24, 

25 

 народних судів  –  136, 

142, 174, 261 

 Президента – 753, 754, 

764, 766, 768 

 до рад – 78, 81, 91,92, 93, 

96, 98, 100, 102, 107, 117, 

168, 172, 178, 180, 199,  

261, 752,  754, 757, 764, 

768 

 сільських старшин – 22 

 до Установчих зборів – 

759 

 членів духовного прав-

ління, раввінів – 24, 26 

Видавництва – 212, 262, 

263, 264, 265, 269 

Видання – 18, 90, 92, 255, 

256, 260, 265, 745, 746 

Винахідництво і раціоналі-
зація – 174, 198, 247, 327,  

331, 332, 338, 355, 371, 

387, 389, 397, 401, 403, 

409, 410, 412, 413, 417, 

419, 420, 422, 4217, 429, 

431, 438, 485 

Виноградарство  і вино-

робство – 175, 295, 300, 

365, 382, 420, 425, 465, 

470, 477 

Виставки 

 археологічні – 49 

 Всесоюзна досягнень у 

народному  господарст-
ві – 758 

 міжнародні – 55 

 музейні – 767, 768 

 науково-технічної твор-

чості – 618 

 сільськогосподарські – 

166, 468, 470, 484, 520, 

524, 763 

 творчі – 252 

 художні – 720, 760 

Вистави – 36, 71, 641, 643,  

646,  647, 729 

Війна 
 Афганська 765 

 Велика Вітчизняна 9, 12, 

712, 755, 756, 769, 980, 

1058 

 Друга світова 8, 12, 270, 

290, 375, 653, 723, 733, 

736, 737, 744, 758, 761, 

766, 769 

 громадянська 8, 11, 90, 

93, 744, 755, 762, 764, 

769, 770, 1058 

 Кримська 10, 16, 23, 733 

 Перша світова 11, 47, 50, 

51, 66, 68 

 російсько-турецька 17 

 фінська 159 

Війська  
 австро-німецькі – 653 

 окупаційні – 689, 690,  

691, 695 

 румунські – 701 

Г 

Газети – 18, 19, 68, 138, 

166, 169, 175, 184, 187, 

227, 247, 255, 259, 260,  

264, 265, 266, 267, 268, 

269, 270, 440, 495, 500, 

501, 509, 513, 517, 591, 

640, 641, 647, 653, 684, 

712, 713, 714, 715, 716, 

718, 719, 720, 721, 722, 

723, 724, 725, 726, 727, 

731, 732, 733, 734, 735, 

738, 739, 741, 742, 743, 

744, 745, 747, 751, 752, 

753,754,758,761,768,769,

770 

Газифікація – 340, 421, 585, 

586, 633 

Герої  
 Великої Вітчизняної Вій-

ни – 761 

 Радянського Союзу – 

179, 508, 607, 615, 616, 

653, 724, 728, 737, 755,  

756, 760, 761 

 Соціалістичної Праці – 

187, 332, 653, 741, 746, 

747, 759, 763, 765  

Гідротехнічні і гідрометео-

рологічні роботи – 50, 

208, 337, 459, 463, 538, 

621, 633 

Гімназії – 18, 58, 70, 712, 

714, 715, 722 

Голови міські – 20, 42, 102 

Голод і боротьба з ним – 

83, 84, 90, 91, 93, 95, 100, 

102, 104, 106, 117, 120, 

121, 122, 124, 125, 163, 

166, 168, 236, 237, 376, 

457, 459, 462, 545, 555, 

635, 654, 751, 766, 768 

Госпіталі – 655, 661, 713, 

722, 732, 734, 743  

Гроші – 22, 29, 43, 44, 45, 

64, 66, 75, 84, 120, 133, 

162, 296, 302, 310, 312, 

313, 314, 316, 317, 318, 

381, 516, 520, 533, 537, 

676, 685, 696, 697, 699, 

701 

Губернатори цивільні і вій-

ськові – 16, 20, 21, 26, 27, 

35, 36, 43, 49, 65, 677, 

699, 761, 762, 769 

Д 

Дарчі заповіти – 40 

Двадцятип’ятитисячники – 

178 

Дворянство – 740 

Дворянське депутатське зі-
брання – 32 

Дегустація – 422, 432, 477 

Дезертирство і боротьба з 
ним – 79, 140, 147, 157, 

159, 162 

Денаціоналізація – 96, 104, 

130, 379, 380, 382, 582 

Департамент митних збо-

рів – 553, 725 

Державна безпека – 149, 

150 

Дивізія   

 ордена Червоного Пра-
пора 15-та Сиваська – 

376, 377, 406, 546, 713, 

734 

Директорії – 75, 750 
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Дирекція народних учи-

лищ – 26, 58, 60, 61, 70, 

605 

Дисертаційні роботи – 717, 

721, 735, 740 

Дитячі установи 

 дитячі будинки – 90, 92, 

96, 121, 122, 175, 192, 

224, 236, 288, 432, 555, 

588, 590, 592, 593, 594, 

611, 614, 664, 707, 755, 

766 

 дитячі садки – 174, 181, 

184, 239, 288, 347, 397, 

589, 591, 592, 593, 594, 

597, 603, 611, 614, 654, 

656 

Добровольці – 364 

Документи  

 відео – 766 

 кіно – 757 

 унікальні – 21, 712, 748 

 фоно – 764 

 фото – 761  

Допомога 
 бідняцьким господарст-
вам – 87, 555 

 голодуючим – 83, 84, 90, 

91, 93, 117, 120, 121, 122, 

124, 125, 163, 166, 168, 

236, 237, 376, 457, 459, 

545, 635, 654 

 дітям – 66, 85, 117, 121, 

122, 123, 124, 239, 257 

 інвалідам – 21, 100, 192, 

256, 257, 285, 287, 289, 

315, 661 

 іноземним трудящим – 

87 

 інша – 289 

 сиротам – 257 

 Червоній армії і флоту, 

сім’ям червоноармійців і 
червоних партизанів – 

78, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 

91, 92, 93, 98, 100, 104, 

106, 119, 120, 162, 284, 

287, 288, 289, 459, 654 

 шефська – 183, 759 

Дослідні і показові госпо-

дарства, ділянки і поля – 

459, 461, 463 

Друкарні – 171, 440, 684 

Думи 

 державні – 25, 37, 68 

 міські – 17, 19, 20, 23, 24, 

25, 34, 64, 716, 725, 743 

Духовенство – 66 

Духовні заповіти – 40 

Е 

Евакуація – 16, 20, 100, 310, 

468, 640, 641, 713, 719 

Економіка – 21, 49, 77, 79, 

81, 91, 93, 95, 97, 100, 

102, 104, 106, 117, 128, 

130, 156, 157, 167, 168, 

185, 187, 190, 218, 236, 

247, 260, 265, 270, 295, 

297, 299, 305, 415, 429, 

459, 463, 471, 474, 479, 

486, 489, 516, 520, 533, 

567 

Експедиції – 22, 41, 260, 

619, 624, 738, 765 

Експертиза судово-медич-

на – 655, 660 

Експорт – 19, 97, 352, 361, 

362, 367, 376, 383, 427, 

468, 469, 539, 549, 550, 

551, 552, 759  

Елеватори – 17, 50, 205, 

216, 231, 245, 331, 345, 

379, 544, 550, 570, 575, 

580, 691 

Емісія – 43, 318 

Енергетика, електричні 
станції – 335, 344, 357, 

378, 379, 442, 443, 444, 

445, 687, 763 

Епідемії та боротьба з ни-

ми – 18, 19, 26, 27, 50, 76, 

96, 97, 654, 655, 708, 709, 

762 

Епізоотії та боротьба з ни-

ми – 466, 468, 480, 483, 

524, 530 

Є 

Євреї – 18, 20, 25, 26, 36, 

60, 62, 63, 72, 169, 235, 

236, 240, 647, 676, 677, 

680 

Ж 

Житлове господарство і 
житлові умови – 88, 90, 

96, 97, 100, 103, 106, 143, 

174, 178, 192, 197, 200, 

208, 296, 300, 302, 315, 

316, 320, 322, 325, 327, 

330, 332, 334, 346, 347, 

377, 397, 427, 432, 482, 

581, 582, 583, 621, 704, 

758, 763 

Жінки, робота серед жі-
нок – 18, 58, 59, 62, 63, 

70, 85, 87, 102, 167, 168, 

169, 176, 179, 180, 181, 

183, 187, 197, 258, 399, 

765 

Журнали – 23, 25, 30, 32, 

33, 36, 38, 41, 42, 43, 47, 

48, 50, 51, 55, 58, 60, 64, 

67, 103, 154, 194, 195, 

253, 275, 448, 527, 544, 

572, 732, 734, 743, 755, 

769 

З  

Заводи 

 бавовняні – 433, 578, 688 

 будівельних матеріалів – 

719 

 глиноземний – 178, 196, 

332, 418, 732, 758 

 електромашапаратури – 

55, 68, 214, 395, 400, 407 

 залізобетонних констру-

кцій – 334 

 інші – 17, 47, 49, 96, 174, 

178, 195, 246, 329, 380, 

382, 399, 402, 403, 404, 

405, 409, 410, 412, 413, 

414, 416, 417, 424, 430, 

433, 436, 439, 440, 441, 

523, 524, 566, 687, 688, 

733, 738, 740, 759, 760, 

761, 762, 763, 767, 769,  

 консервні – 427, 428 

 лісопильні – 280,  

 маслосирзаводи – 381, 

419, 423, 550, 689 

 машинобудівні – 178, 

180, 195, 402, 404, 407, 

410, 415 
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 молокопереробні – 362, 

423, 427, 689 

 пивоварний – 419, 425, 

690 

 рибоконсервний – 96, 

180, 424, 427, 428, 429, 

475 

 сільськогосподарських 

машин – 405 

 скляної продукції – 96, 

203, 280, 431, 432 

 суднобудівні і судноре-
монтні – 36, 46, 54, 56, 

69, 88, 91, 153, 171, 174, 

178, 188, 195, 201, 205, 

294, 326, 346, 396, 397, 

398, 400, 403, 686, 713, 

716, 718, 719, 724, 737, 

739, 746, 758, 762, 763 

 хлібні – 205, 395, 421, 

578, 690 

 цегельно-черепичні – 

205, 333, 380, 415 

 цукробурякові – 180, 

426, 428, 430, 519 

 чавуноливарні – 17, 406, 

408, 411 

Заготівля – 21, 56, 73, 79, 

100, 102, 106, 132, 134, 

156, 164, 168, 173, 185, 

187, 199, 217, 231, 297, 

300, 302, 311, 324, 325, 

352, 358, 360, 361, 362, 

363, 364, 366, 368, 370, 

376, 378, 380, 390, 392, 

423, 425, 426, 430, 433, 

448, 450, 459, 460, 464, 

467, 468, 469, 470, 473, 

477, 479, 480, 484, 486, 

487, 489, 520, 528, 544, 

549, 550, 554, 555, 556, 

558, 559, 570, 571, 572, 

573, 574, 576, 577, 578, 

579, 580, 695, 700, 702, 

703, 729  

Залізниці – 17, 25, 50, 54, 

55, 76, 91, 160, 173, 174, 

183, 185, 210, 299, 300, 

325, 348, 579, 605, 711, 

721, 728, 740 

Заповідник “Ольвія” – 90, 

100 

Заробітна плата – 34, 50, 55, 

57, 62, 63, 98, 133, 136, 

138, 140, 143, 154, 156, 

158, 159, 166, 170, 176, 

177, 181, 182, 188, 193, 

195, 212, 213, 227, 236, 

239, 257, 262, 269, 275, 

281, 300, 330, 336, 338, 

345, 346, 348, 353, 355, 

358, 359, 360, 369, 371, 

372, 377, 380, 382, 383, 

386, 401, 403, 406, 430, 

434, 449, 546, 558, 560, 

562, 569, 580, 613, 614, 

616, 639, 648, 662, 676, 

680, 684, 687, 689, 690, 

691, 692, 693, 696, 697, 

699, 700, 701, 703, 704, 

706, 707, 709, 754, 767 

Засідателі присяжні – 45 

Засоби масової інформа-
ції – 262, 263, 398, 712, 

740, 745, 748, 749 

Збитки, заподіяні  
 інтервентами і білогвар-

дійцями – 90, 238, 655 

 нацистськими окупанта-
ми – 186, 354, 355, 371, 

375, 411, 434, 487, 582,            

584, 635, 641, 710 

Збори – 147, 189, 229, 421, 

533, 757, 767, 768 

Збут – 362, 364, 365, 374, 

424, 543, 544, 546, 554, 

557, 558, 560, 561, 572, 

573, 574, 577, 700  

Зв’язки міжнародні – 759, 

763 

Зв’язок – 52, 53, 272 

Землеустрій – 49, 90, 361, 

465 

Землекористування – 31, 

74, 82, 92, 95, 459, 461, 

463, 747 

Земство і земські устано-

ви – 25, 26, 27, 30, 31, 45, 

58, 60, 70, 74, 75, 725, 

769 

Зернові культури – 295, 

300, 364, 430, 465, 469, 

478, 480, 525, 563, 567, 

578, 580, 677 

Злочини, зловживання – 32, 

36, 37, 92, 93, 99, 103, 

105, 119, 138, 139, 140, 

149, 153, 154, 174, 183, 

185, 191, 589 

Зльоти – 88, 98, 132, 184, 

191, 208, 608, 618, 619, 

750 

Зрошення – 295, 465, 481, 

582 

І 
Імпорт – 19, 398, 409, 425, 

485, 549, 550, 551, 552 

Іноземні колонії і колоніс-
ти – 97, 100, 236, 749 

Іноземці – 17, 19, 36, 37, 54, 

552, 555 

Інспектури  

 інші – 96, 132, 301, 320, 

601 

 народної освіти – 590, 

591, 615 

 охорони здоров’я – 655, 

662 

 соціального забезпечен-

ня – 287, 289 

Інспекції 
 інші – 37, 98, 147, 304, 

309, 394, 450, 565, 660, 

720 

 карантинна – 526, 529 

 насіннєві – 527 

 праці – 277, 278 

 рибні – 476 

 робітничо-селянські – 

129, 130, 131, 132, 218, 

230 

 сільського господарст-
ва – 466, 467, 523, 528, 

565, 566 

 страхові – 320, 686 

 торговельна – 372, 539 

 хлібна – 468, 469 

Інтервенція та інтервенти – 

19, 106, 171, 238, 303, 

379, 448, 555, 655 

Інститути 

 інші – 196, 282, 600, 601, 

613, 615, 617, 624, 715, 

724, 725, 728, 732, 733, 
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735, 737, 738, 739, 740, 

741, 742, 750 

 народної освіти – 591 

 науково-дослідні – 409, 

573, 627, 629 

 педагогічні – 57, 195, 

258, 599, 712, 714, 717, 

720, 726, 731, 744 

 підвищення кваліфікації 
працівників – 592, 613 

 проектні та конструктор-

ські – 410, 626, 629, 

630,631, 632, 633 

 сільськогосподарські – 

622 

 суднобудівні – 88, 195, 

224, 358, 597, 612, 711, 

729, 758 

Історія – 253 

К  

Кадри – 53, 148, 162, 174, 

175, 177, 178, 180, 181, 

185, 187, 191, 192, 199, 

212, 216, 235, 242, 244, 

271, 282, 316, 330, 332, 

341, 371, 375, 384, 386, 

391, 399, 403, 405, 408, 

413, 414, 415, 420, 425, 

430, 437, 440, 442, 445, 

454, 485, 487, 516, 523, 

533, 563, 573, 586, 592, 

612, 614, 616, 623, 627, 

631, 649, 652, 654, 667 

Казначейства – 31, 43, 47, 

58, 63, 67 

Канцелярії – 16, 49, 98, 743 

Карти – 158, 618, 623, 727 

Картки продовольчі – 422, 

540 

Каси – 46, 290, 291, 292, 

293, 316, 318, 381 

Кіно – 175, 181, 192, 227, 

326, 635, 637, 638, 641, 

643, 649, 731, 757 

Класи морехідні – 61 

Клуби – 242, 635 

Книги  

 інші – 42, 43, 55, 58, 63, 

142, 146, 154, 159, 186, 

240, 252, 253, 262, 314,    

397, 399, 406, 420, 480, 

523, 538, 558, 562, 575, 

610, 623, 697, 705, 706 

 межові – 49 

 метричні – 31, 72, 682 

Козаки – 75 

Колективізація, колгоспи, 

колгоспне будівництво – 

85, 87, 97, 99, 102, 106, 

117, 132, 134, 135, 148, 

168, 173, 174, 177, 178, 

179, 180, 185, 187, 189, 

191, 199, 215, 267, 268, 

269, 272, 281, 287, 289, 

295, 299, 300, 302, 306, 

312, 317, 320, 322, 323, 

324, 325, 327, 328, 329, 

342, 344, 349, 350, 358, 

360, 361, 362, 363, 364, 

366, 369, 408, 425, 429, 

445, 463, 464, 465, 468, 

470, 471, 474, 475, 478, 

483, 485, 486, 490, 515, 

516, 522, 525, 527, 529, 

531, 533, 563, 566, 575, 

578, 603, 616, 623, 710, 

730, 732, 741, 743, 756, 

759, 762, 763, 764, 765 

Колекції і колекціонери – 

640, 748, 749, 756 

Колонії – 85, 90, 97, 100, 

235, 236, 424, 459, 463, 

588, 614, 724, 749 

Комбінати  

 будівельні – 333, 334 

 взуттєво-швейні – 239, 

433, 436, 437, 442 

 інші – 178, 248, 329, 332, 

338, 343, 371, 386, 389, 

402, 411, 414, 431, 570, 

603, 612, 617, 644, 646, 

705, 758 

 м’ясні – 390, 572, 576, 

579 

 плодоовочевий – 429, 

693 

 рибний – 729 

 харчові – 426, 427, 428 

Комендатури – 159, 160, 

675 

Комісари  

 військовий – 79, 80, 154, 

155, 156, 157, 158, 161, 

188, 303 

 гебітскомісар – 681, 684, 

686, 707 

 губерніальний Херсон-

щини – 26, 57, 75 

 інші – 21, 129, 136, 150, 

162, 163, 212, 215, 219, 

242, 270, 273, 274, 275, 

278, 283, 284, 287, 289, 

291, 336, 419, 452, 555, 

662, 675, 680, 691, 695, 

698, 700 

Комісії 
 будівельна та дорожня 

губернська – 17, 24, 55, 

395 

 виконкомів – 25, 69, 93, 

102 

 військово-продовольчі – 

79, 554, 555, 563 

 у справах національних 

меншин – 55 

 дегустаційні – 477 

 допомоги голодуючим – 

124 

 допомоги дітям – 122, 

123, 138, 147 

 інші – 16, 17, 27, 38, 43, 

48, 55, 71, 77, 81, 95, 97, 

101, 103, 106, 118, 120, 

130, 133, 149, 154, 165, 

198, 261, 311, 381, 384, 

459, 460, 481, 520, 552, 

558, 590, 716, 726, 733, 

752, 753, 754, 759 

 контрольна КП(б)У, ро-

бітничо-селянська інспе-
кція – 130, 131, 170, 171 

 особлива військово-про-

довольча – 163, 164, 167 

 партизанські – 87, 88 

 по боротьбі з контррево-

люцією, спекуляцією та  
службовими злочинами – 

119, 140, 149 

 по вилученню церковних 

цінностей – 120 

 по обліку збитків і злоді-
янь, заподіяних нацист-
ськими загарбниками та           
їх спільниками – 710 

 податкові – 303, 304 

 продовольчі – 25 
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 санітарні – 19, 95 

 судово-земельні – 143, 

144 

Комітети 

 біржовий – 18 

 боротьби з безробіттям – 

98, 278, 279 

 взаємодопомоги – 91 

 виконавчих рад – 77, 92, 

93, 96, 102, 104, 121, 281 

 військово-революційні – 

20, 56, 68 

 допомоги голодуючим – 

90, 124, 125 

  інші – 18, 19, 20, 24, 27, 

43, 44, 45, 48, 63, 65, 66, 

67, 68, 69, 71, 74, 78, 89, 

91, 98, 107, 119, 120, 123, 

134, 160, 161, 190, 204, 

207, 208, 217, 237, 238, 

394, 541, 582, 591, 747 

 незаможних селян – 82, 

83, 84, 85, 97 

 обласних КП(б)У – 165, 

166, 172, 177, 180 

 організаційний Президії 
Верховної Ради УРСР – 

99, 122 

 особливі військово-про-

довольчі – 167 

 постраждалих від погро-

мів – 235 

 при американській орга-
нізації допомоги “Ара” – 

124 

 продовольчі – 73, 79, 

230, 554, 555, 556, 577 

 професійних спілок – 

103, 219, 226, 231 

 районні – 103, 105 

 революційні – 78, 79, 80 

 селянської спілки – 122, 

127, 382, 466 

 спортивні – 667, 668 

Комсомол – 113, 139, 155, 

161, 172, 178, 180, 181, 

183, 186, 189, 190, 191, 

194, 195, 757, 762, 763, 

765 

Комунальне господарство – 

90, 96, 97, 100, 103, 106, 

206, 207, 564, 580, 581, 

582, 704, 751 

Комунально-побутові підп-

риємства – 207, 564 

Комуністична партія – 165, 

166, 167, 168, 170, 180, 

181, 182, 184, 188, 260 

Комуністичні недільники і 
суботники – 87, 757 

Конкурси – 128, 238, 246, 

252, 253, 294, 320, 374, 

402, 435, 438, 527, 530, 

605, 618, 619, 637, 642, 

646, 726, 750, 767 

Консисторії духовні – 72 

Конституція – 757 

Контори  

 агрономічні – 528 

 акціонерні – 543 

 банківські – 313, 314, 

315, 317, 685 

 будівельні – 325, 344, 

345, 346, 347, 446 

 заготівельні – 570, 571, 

572, 573, 574, 577, 578, 

579 

 зв’язку – 273 

 інші – 281, 382, 418, 449, 

455, 486, 487, 548, 549, 

550, 551, 552, 559, 560,           

566, 568, 569, 643, 701 

 нотаріальні – 39, 142 

 поштово-телеграфні – 52, 

275, 276 

 проектні – 347, 348, 446, 

448, 621 

 страхові – 319 

 торговельні – 541, 543, 

544, 558, 561, 572 

Контрабанда, контрреволю-

ція – 41, 118, 139, 140, 

149, 150, 553, 651 

Контроль – 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 151, 170, 

171, 381, 520, 660 

Конференції  
 інші – 96, 169, 190, 191, 

194, 196, 198, 202, 208, 

210, 215, 217, 219, 222, 

226, 228, 235, 236, 241, 

246, 247, 249, 253, 254, 

297, 384, 588 

 наукові – 183, 438 

 партійні – 131, 166, 168, 

169, 173, 177, 180, 181, 

185, 188 

 пролетарського студент-
ства – 198 

 професійні – 142, 198, 

202, 224, 590, 592, 595, 

597, 656, 660 

 професійних спілок – 

197, 198, 199, 201, 223, 

233 

Конфіскація – 50, 83, 92, 95, 

160 

Концерти – 36, 65, 71, 227, 

256, 610, 641, 706, 729, 

735, 764, 765, 768 

Конярство – 175, 465 

Кооперація і кооператив-

ний рух – 79, 84, 90, 92, 

93, 97, 104, 117, 198, 202, 

231, 232, 291, 292, 293, 

314, 342, 347, 351, 352, 

353, 354, 355, 356, 357, 

358, 359, 360, 362, 364, 

366, 367, 369, 370, 371, 

372, 374, 377, 449, 633, 

641, 645, 670, 701 

Коронація  

    Олександра III – 69, 70 

    Миколи II – 69, 70 

Краєзнавство і краєзнавці – 

723, 727, 733, 769 

Кредитування і кредитні 
установи – 26, 43, 44, 45, 

47, 87, 303, 305, 310, 311, 

312, 314, 318, 319, 361, 

367, 465, 566, 616 

Кріпаки – 21, 35 

Кукурудза – 180, 187 

Культові установи – 17, 

102, 125, 752 

Культура – 227, 249, 255, 

634, 635, 636, 637 

Культурно-масова робота – 

102, 117, 179, 182, 183, 

191, 192, 203, 216, 222, 

226, 230, 674  

Культурно-освітні устано-

ви – 200, 635, 636, 637 

Культурно-освітня робота – 

147, 197, 234, 373, 589, 

636 
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Купці – 24, 25, 27, 28, 41 

Купчі – 40, 148, 319 

Куркульство – 83, 84, 97, 

99, 106, 117, 130, 143, 

156, 160, 305, 681, 682 

Курорти – 291, 320, 672, 

673, 674 

Курси – 58, 63, 83, 169, 177, 

212, 238, 274, 283, 363, 

364, 459, 461, 582, 590, 

591, 592, 612, 614, 675, 

767 

Л 

Лікарні – 663 

Ліквідація неписьменнос-

ті – 79, 81, 85, 87, 92, 93, 

96, 97, 106, 169, 175, 178, 

197, 199, 200, 229, 230, 

244, 589, 590 

Лікувальні установи – 19, 

24, 238, 300, 661, 662, 

664, 666, 708    

Лісове господарство – 97, 

98, 175, 192, 356, 394,  

459, 463, 465, 534, 535, 

538 

Література – 37, 41, 42, 71, 

85, 224, 769, 770 

Лоцмани – 42, 553 

М 

Магазини – 17, 164, 219, 

302, 545, 546, 555, 704 

Магістрати міські – 10, 17, 

23, 27, 33 

Майно і майновий стан – 

23,25, 26, 30, 40, 45, 47, 

48, 50, 51, 55, 64, 71, 72, 

76, 81, 83, 85, 93, 95, 106, 

117, 121, 125, 133, 144, 

154, 279, 281, 300, 305, 

309, 315, 319, 345, 381, 

433, 462, 569, 611, 677, 

681, 682, 683 

Маніфести – 19, 72 

Машини 

 землечерпальні – 50 

 для тваринництва – 404 

 сільськогосподарські – 

83, 87, 363, 366, 405, 463, 

480, 490, 543, 546, 699 

Машинобудування – 300, 

404, 758 

Медалі – 17, 100,  103, 105, 

107, 118, 438, 616, 676,  

714, 715, 737, 750, 759,  

766 

Медикаменти – 237, 238, 

561, 654, 656, 659, 709 

Медичне обслуговування – 

27, 42, 55, 96, 97, 100, 

102, 119, 124, 125, 134, 

159. 174, 292, 293, 654, 

656,  657, 658, 667 

Межування – 17, 22, 23, 

298, 581, 705 

Меліорація – 482 

Метеорологія – 50, 58, 526, 

529, 634 

Методична робота – 145, 

597, 605, 608 

Метричні книги (див. також 

Книги) – 31, 42, 58, 682, 

740, 752 

Механізація – 178, 272, 330, 

383, 386, 389, 401, 416, 

429, 431, 435, 438, 466, 

486, 524, 557, 571, 763 

Мисливство – 248, 249, 394,  

534, 535 

Мистецтво – 227, 620, 636, 

640, 642, 733, 736, 745, 

760, 761, 763, 765, 767 

Митні установи – 17, 24, 37, 

41, 42, 553, 554, 725 

Міліція – 20, 92, 98, 136, 

151, 152, 154, 302, 383, 

728, 760 

Мітинги – 19, 20, 77, 93, 

169, 183, 202, 381, 756, 

757, 758, 761, 765, 766, 

768 

Млини – 692 

Молодь – 179, 181, 182, 

183, 185, 189, 190, 191, 

192, 197, 211, 616, 680, 

768 

Мости – 17, 24, 25, 51, 185, 

341, 347, 348 

Музеї – 25, 26, 171, 192, 

591, 619,  636, 639, 640, 

645, 680, 711, 720, 721, 

745, 746, 758, 760, 766, 

767 

Н 

Навчання – 29, 59, 62, 63, 

85, 87, 96, 106, 121, 155, 

157, 162, 168, 175, 183, 

191, 192, 198, 207, 242, 

278, 284, 285, 289, 353, 

401, 441, 592, 616 

Навчальні заклади – 10, 18, 

19, 24, 25, 26, 49, 60, 61, 

70, 72, 85, 169, 175, 296, 

300, 589, 590, 594, 595, 

605 

Нагородження – 17, 21, 84,  

100, 103, 105, 107,  198, 

410, 438, 443, 466, 470, 

524, 653, 714, 715, 735, 

737, 743, 750, 758, 759, 

761, 763 

Народне господарство – 

378, 381, 415, 430, 520 

Насінництво і насіннєві 
позики – 83, 87, 95, 185, 

231, 361, 362, 470, 477, 

524, 574, 576, 623, 677, 

702, 742 

Науково-дослідна робота –  

175, 599, 600, 621, 623, 

630 

Націоналізація – 55, 87, 90, 

91, 93, 96, 97, 104, 163,  

275, 302, 303, 377, 378, 

380, 382, 448, 459, 555, 

581, 582, 652, 655 

Національність – 98, 129 

Німці – 676, 682, 700 

Нова техніка – 178, 331, 

340, 350, 386, 387, 389, 

391, 393, 397, 401, 406, 

410, 413, 417, 423, 425, 

426, 431, 435, 438, 439, 

440, 443, 444, 445, 448, 

453 

Нотаріуси (див. також Кон-

тори) – 137 

О 

Об’єднання 

Оборона країни – 16, 17, 21, 

23, 149, 713, 718 

Общинні господарства – 

694 
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Овочівництво – 174, 295, 

470 

Округи  

 військові – 20, 47, 72, 

155, 157, 158, 189 

 інші – 41, 42, 57, 59, 60, 

70, 554 

 поштово-телеграфні – 52, 

53, 275 

 судово-мирові – 34, 35, 

143 

Окупанти і окупація – 100, 

103, 106, 117, 173, 176, 

186, 191, 387, 391, 432, 

436, 455, 482, 516, 657, 

676, 681, 695, 710, 719, 

756, 758, 762, 764, 770 

Опіка – 30, 31, 64, 75, 96, 

288, 594 

Ополчення – 42, 55, 756 

Оренда 
 господарств і житла – 25, 

54, 57, 59, 450, 457, 566 

 землі – 21, 30, 459, 568 

 інші – 95, 97, 125, 352, 

377, 379, 448, 456, 582 

Освіта  
 інші – 184, 187, 217, 594, 

644 

 народна – 57, 58, 59, 60, 

62, 70, 90, 97, 102, 106, 

117, 298, 588, 589, 590,   

592, 616, 619 

 позашкільна – 96 

 політична – 186 

Осередки  

 інші – 123, 167, 203, 212, 

229, 238 

 КП(б)У – 167, 168, 170 

 комсомольські – 190 

Остарбайтери – 748 

Охорона  
 воєнізована – 20 

 здоров’я – 64, 93, 104, 

106, 644, 654, 655, 656, 

657, 658, 659, 663, 708,           

769 

 праці – 98, 103, 197, 199, 

200, 206, 208, 230, 283, 

448, 481, 582 

 природи та екології – 90, 

97, 98, 192, 394 

П 

Палати  

 інші – 32, 74 

 казенні – 23, 28, 42, 47 

 контрольна – 40, 67 

 цивільного суду – 23, 32 

Палац піонерів – 620, 724 

Паливо – 19, 78, 79, 96, 326, 

378, 441, 564, 701, 725 

Пам’ятки – 738, 759 

Пам’ятники – 72, 87, 117, 

169, 192, 252, 315, 321, 

582, 584, 720, 747, 760, 

761, 764, 765, 766, 768 

Парки – 174, 324, 394, 486, 

761 

Пароплавство – 456, 616 

 морське – 447, 450 

Партизанський і підпільний 

рух – 756, 763, 764, 767 

Партії політичні – 77, 235, 

260, 764, 768 

Паспорти – 370, 419, 431, 

433, 440, 538, 554, 566, 

651, 696, 740 

Патенти – 68, 305, 685 

Пенсіонери, пенсійне забез-
печення – 47, 55, 56, 284, 

289, 292, 733 

Переселення і переселен-

ці – 17, 97, 105, 117, 173, 

185, 282, 300, 460, 463, 

470, 480 

Печатки – 441 

Підприємства – 17, 22, 24, 

37, 48, 81, 91, 93, 95, 96, 

100, 103, 104, 119, 134, 

154, 163, 174, 178, 182, 

185, 199, 279, 282, 299, 

302, 329, 341, 342, 353, 

359, 373, 387, 390, 397, 

401, 403, 440, 443, 444, 

445, 446, 484, 533, 577, 

624, 634, 673, 758, 762, 

763 

Пільги – 42, 83, 84, 85, 93, 

154, 279, 289 

Піонери – 192, 619, 620, 757 

Піонерські табори – 192, 

210, 592 

Письменники – 252, 642, 

713, 715, 727, 728, 730, 

731, 733, 734, 738, 742, 

745, 758, 760, 761, 762, 

765, 770 

План 

 Вознесенська – 26 

Плани, планування – 24, 82, 

85, 87, 97, 100, 106, 117, 

124, 131, 135, 142, 148, 

168, 175, 177, 178, 215, 

237, 278, 288, 294, 295, 

323, 362, 373, 382, 391, 

435, 465, 480, 484, 530, 

537, 554, 582, 585, 636, 

656, 674, 700, 749 

Племінна робота – 459, 465, 

470, 478, 479, 481, 488, 

489, 523, 524, 531, 532, 

574 

Повстання  

 інші – 653, 720, 762 

 куркульське – 156 

Податки – 18, 23, 26, 28, 37, 

47, 48, 74, 75, 81, 302, 

541, 677, 680, 681, 684, 

685, 696, 707 

Пожежна безпека – 26, 57, 

98, 100, 106, 247, 581, 

587, 588, 705 

Пожертвування – 43, 71, 

220 

Позбавлення  виборчих 

прав – 102, 106 

Позики – 43, 44, 45, 46, 47, 

83, 87, 95, 100, 106, 117, 

125, 157, 173, 185, 199, 

303, 305, 315, 359, 361, 

683 

Політичний стан – 79, 93, 

157, 161, 167, 168, 299 

Поліція – 19, 20, 34, 35, 37, 

67, 683, 684,700 

Порти  

 інші – 49 

 Миколаївський – 17, 97, 

548, 552, 734, 750, 761 

 Одеський – 97 

 Херсонський – 548  

Почесні громадяни – 25, 

736, 758, 767 

Правління 

 адміралтейські – 21 
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 волосні – 30, 34, 75 

 губернські – 24, 28, 41 

 духовні – 72 

 намісницькі – 32, 33, 42 

 сільські – 31, 34 

Право – 19, 24, 27, 34, 37 

Праця і працевлаштуван-

ня – 98, 122, 123, 147, 

168, 174, 178, 179, 181, 

182, 192, 206, 239, 276, 

279, 282, 283, 284, 287, 

293, 300, 411, 516, 685, 

711 

Президент України – 99, 

101, 118, 753, 754, 766, 

768 

Преса – 684 

Пристані – 17, 24, 25, 37, 

51, 174, 457 

Присутствія  

 у міських справах – 17, 

20, 23 

 у військових справах – 42 

 у портових справах – 19 

Продовольство – 24, 37, 41, 

73, 87, 92, 119, 122, 124, 

162, 173, 309, 357, 374, 

376, 462, 554 

Продрозкладка – 91 

Проектування – 252, 620, 

622, 626, 629, 719 

Прокламації – 171 

Р 

Радгоспи – 102, 107, 117, 

135, 173, 174, 175, 177, 

182, 187, 189, 191, 192, 

194, 196, 214, 215, 216, 

272, 281, 282, 295, 299, 

300, 302, 305, 317, 320, 

328, 331, 342, 346, 347, 

379, 390, 392, 408, 420, 

424, 428, 445, 454, 459, 

460, 465, 466, 467, 468, 

469, 470, 472, 473, 474, 

475, 477, 478, 479, 480, 

481, 482, 483, 485,  486, 

487, 488, 489, 516, 519, 

520, 523, 525, 527, 528, 

529, 530, 533, 535, 536, 

554, 563, 571, 575, 578, 

602, 603, 623, 625, 628, 

631, 632, 633, 643, 672, 

685, 742, 759, 763, 765 

Ради 

 агропромислових форму-

вань – 472 

 бібліотечна – 70 

 винахідників і раціоналі-
заторів – 246, 247 

 воїнів-інтернаціоналістів 

та запасу – 255 

 Державна – 16, 18, 22, 

34, 49, 65 

 добровільного протипо-

жежного товариства – 

247 

 захисту дітей – 121 

 з електрифікації і елект-
роексплуатації – 246, 247 

 міська – 102, 104, 123, 

124 

 народних судів – 136, 

140 

 науково-технічних това-
риств – 245 

 обласна рада депутатів 

трудящих (з 1977 року – 

народних депутатів) –      

99, 100, 101,102, 118, 

128, 129, 136, 145 

 педагогічна – 57, 58, 61, 

62, 63, 177 

 піклувальна – 26, 64, 66 

 праці і оборони УСРР – 

163, 165 

 промислової кооперації 
(облпромрада) – 354, 355 

 професійних спілок – 

197, 198, 199, 200, 226 

 по справах релігійних 

культів – 125, 126 

 по справах російської 
православної церкви – 

126, 127 

 спілки автомобілістів 

України – 247 

 робітничих і військових 

депутатів – 77, 78 

 робітничих, селянських і 
червоноармійських депу-

татів – 15, 78, 89, 91, 117, 

121, 122, 135, 146, 160, 

163, 228, 303 

 спортивних товариств – 

669, 670 

 товариства рятування на 
водах – 240 

 товариства сприяння 

обороні, авіаційно-хіміч-

ному будівництву – 241, 

242 

 по туризму – 673 

 Українського товариства 
мисливців і рибалок – 

248 

 Фізичної культури – 672 

 Центральна – 24, 52, 71 

Ревізії – 130, 133, 136, 164, 

170, 186, 188, 202, 203, 

208, 210, 211, 212, 214, 

217, 222, 227, 233, 248, 

250, 275, 276, 279, 291, 

304, 305, 306, 308, 310, 

312, 314, 315, 316, 332, 

351, 353, 354, 355, 356, 

357, 358, 359, 360, 362, 

366, 369, 372,  373, 374, 

377, 380, 381, 382, 396, 

399, 418, 422, 439, 446, 

448, 480, 486, 524, 539, 

541, 554, 559, 560, 561, 

568, 594, 617, 645, 662, 

663, 689, 693 

Ревізькі сказки  – 21, 22, 28 

Революції 
 Жовтнева – 170, 171, 

276, 374, 398, 434, 512, 

602, 603, 645, 748, 755,                  

758, 762, 764, 765 

 Лютнева – 77, 171 

 Перша російська рево-

люція 1905–1907 років – 

171, 755, 770 

 Помаранчева – 753 

Революційна влада – 42 

Революційна діяльність – 

35 

Революційна література – 

37 

Революційні комітети – 75, 

78, 79, 80, 81, 91, 265 

Революційний рух – 50, 

170, 171, 653, 711, 724, 

725, 733, 734, 755 

Революційний трибунал – 

139, 146, 154 
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Революційний штаб – 77, 

78 

Революціонери 

 болгарські – 724  

 соціалісти  (есери) – 73, 

74 

 поети-революціонери – 

716, 758 

Редакції – 171, 175, 184, 

187, 264, 265, 266, 267, 

268, 269, 271, 684, 725, 

739, 742, 745, 751 

Редакційна колегія – 269, 

270, 727, 734, 736 

Реквізиція – 93, 154, 555, 

676, 677, 680, 689, 695, 

696, 699 

Реконструкція – 17, 178, 

272, 337, 338, 341, 348, 

448, 475, 488, 535, 537, 

578, 626, 750, 751, 765 

Рекрути – 21, 27, 42 

Рекрутські набори – 17, 23, 

27, 42 

Релігія 

 антирелігійна пропаган-

да – 117, 179, 198 

 релігійні культи – 98, 

125, 126, 709, 752 

 релігійні секти – 20 

 релігійні організації, 
установи – 71, 105, 126, 

320, 709 

 релігійні товариства – 

громади, общини – 98, 

99, 100, 102, 126 

Рентабельність – 428, 741 

Репатріація і допомога ре-
патрійованим – 105, 151, 

585 

Репресії – 676, 744, 751, 768 

Республіка – 150, 163, 260, 

331, 750, 757, 759, 760, 

763, 764 

Референдум – 101, 261, 262, 

757, 764 

Реформи – 31, 181, 184, 303, 

310, 311, 474, 701, 767 

Рибне господарство, риба-
льство – 21, 96, 248, 249, 

295, 356, 363, 364, 366, 

369, 370, 424, 429, 459, 

460, 475, 476, 536, 544, 

559, 624, 676, 680, 700, 

763 

Ринки – 24, 128, 295, 297, 

298, 300, 352, 436, 539, 

540, 541, 549, 673, 758 

Рисосіяння – 481, 620, 621 

Робкори – 591 

Робоча сила – 100, 120, 277, 

278, 279, 282, 346, 347, 

348, 370, 378, 383, 434, 

441, 569, 595, 685, 687 

Розшук – 17, 19, 20, 23, 28, 

29, 35, 36, 37, 42, 50, 57, 

98, 153, 154, 167, 171, 

684, 714 

Рослинництво – 394, 468, 

470, 482, 484, 516, 517, 

518, 519, 525, 526, 527, 

528, 529, 561, 628 

Рух  

 населення, коштів, ван-

тажів, транспорту, паса-
жирів; сировини, нафтоп-

родуктів; судових справ, 

кореспонденції; безробі-
тних, робочої сили то-

що – 17, 18, 25, 28, 34, 

43, 49, 50, 51, 53, 64, 99, 

127, 136, 137, 138, 143, 

144, 147, 153, 275, 276, 

278, 283, 298, 299, 300, 

302, 346, 347, 348, 378, 

400, 434, 441, 451, 456, 

457, 544, 552, 557, 559, 

562, 567, 569, 576, 608, 

610, 638, 687, 690, 691, 

693, 696, 697, 700, 701, 

702, 703, 704, 709 

 громадсько-політичний – 

36, 50, 165, 167, 168, 170, 

171, 174, 176, 178, 179, 

181, 182, 184, 186, 189, 

190, 193, 194, 214, 254, 

258, 326, 336, 357, 385, 

441, 653, 711, 712, 724, 

725, 733,  734, 755, 756, 

762, 763, 764, 767 

 профспілковий – 719, 

770 

С 

Садівництво – 17, 21, 175, 

295, 360, 361, 365, 461, 

465, 470, 477, 480, 481, 

485, 516, 517, 519, 534, 

603, 706, 707 

Садки  (дитячі) – 96, 184, 

239, 397, 591, 592, 593, 

597, 603, 611, 614 

Самогоноваріння і бороть-
ба з ним – 93, 106 

Санаторно-освітня і профі-
лактична робота – 87, 

290, 291, 292, 320, 609, 

654, 656, 658, 659, 661, 

662, 663, 664, 665, 667, 

673, 674, 708 

Санітарне обслуговуван-

ня – 19, 20, 24, 25, 26, 51, 

66, 69, 79, 81, 90, 95, 96, 

97, 98, 100, 103, 136, 146, 

154, 156, 178, 214, 233, 

234, 237, 238, 292, 293, 

389, 392, 394, 412, 476, 

489, 530, 532, 583, 644, 

654, 655, 656, 657, 658, 

659, 660, 661, 687 

Свідоцтва – 19, 24, 27, 29, 

32, 34, 36, 37, 42, 59, 60, 

62, 63, 68, 74, 154, 157, 

257, 258, 319, 395, 533, 

561, 586, 612, 616, 633, 

682, 718, 726, 732, 737, 

740, 743 

Свята та святкування – 29, 

69, 70, 72, 87, 171, 175, 

181, 240, 256, 606, 641, 

642, 654, 738, 740, 757, 

758, 760, 761, 763, 768 

Сектантство (див. також 

баптизм, розкольники, 

євангелісти) – 20, 36, 154 

Селекція – 479, 481, 486, 

623 

Семінарія (учительська) – 

58, 614, 720 

Семінар – 177, 179, 186, 

191, 246, 249, 465, 481, 

486, 528, 619, 635, 642, 

653, 665, 729, 740, 765 

Сенат – 16, 19, 27, 35, 41, 

48, 52, 72 

Сесії – 90, 93, 99, 101, 102, 

103, 104, 106, 117, 134, 

140, 143, 295, 309, 373, 
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473, 501, 592, 593, 596, 

598, 652, 741, 760 

Синагоги – 24, 26, 36, 72, 

104 

Синод – 72 

Сировина – 164, 296, 352, 

353, 360, 362, 369, 370, 

371, 373, 374, 378, 379, 

380, 381, 384, 386, 388, 

389, 436, 441, 468, 487, 

549, 550, 560, 565, 566, 

569, 571, 572, 573, 576, 

688, 689, 690, 693 

Сількори – 138 

Сільське господарство – 83, 

87, 90, 97, 99, 100, 106, 

117, 168, 175, 183, 196, 

215, 216, 217, 245, 281, 

295, 297, 299, 300, 312, 

318, 323, 324, 327, 344, 

363, 379, 388, 390, 404, 

405, 406, 413, 416, 433, 

444, 445, 446, 454, 455, 

459, 461, 462, 463, 464, 

465, 466, 467, 468, 469, 

470, 471, 472, 473, 474, 

475, 478, 479, 481, 483, 

484, 485, 486, 487, 488, 

489, 520, 522, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534, 

543, 546, 557, 563, 564, 

574, 575, 602, 603, 604, 

607, 615, 616, 621, 622, 

623, 625, 628, 672, 686, 

694, 698, 700, 709, 759, 

762, 763 

Сільськогосподарське буді-
вництво – 346, 347, 600 

Сільськогосподарські ви-

ставки – 461, 463, 466, 

468, 470, 480, 484, 520, 

524, 676, 694 

Сільськогосподарські кам-

панії – 84, 175, 187, 192, 

199, 459, 516 

Сільськогосподарська коо-

перація – 44, 45, 85, 90, 

92, 97, 117, 305, 311, 312, 

314, 360, 361, 362, 363, 

364, 367, 373, 374, 375, 

460, 562, 580 

Сільськогосподарські куль-

тури – 22, 49, 100, 180, 

300, 465, 469, 470, 479, 

481, 525, 526, 527, 528, 

529, 623, 628 

Сільськогосподарські кур-

си, школи, технікуми, 

училища, інститути, дос-
лідні станції – 58, 79, 92, 

185, 460, 461, 466, 591, 

602, 603, 604, 607, 615, 

616, 619, 621, 622, 623, 

741, 742 

Сільськогосподарський по-

даток – 168, 169, 173, 

304, 308, 516 

Сільськогосподарські підп-

риємства (колективи, 

артілі, комуни, товарист-
ва взаємодопомоги, об-

щини, КНС, МТС, колго-

спи, радгоспи) – 82, 83, 

85, 87, 95, 99, 106, 117, 

175, 284, 287, 288, 289, 

299, 311, 312, 317, 360, 

361, 362, 363, 364, 365, 

366, 367, 368, 369, 372, 

373, 375, 448, 459, 460, 

461, 463, 468,  478, 490, 

515, 516, 546, 562, 698, 

702, 764, 767 

Сільськогосподарська про-

дукція – 132, 134, 185, 

297, 300, 360, 361, 369, 

373, 376, 393, 451, 464, 

468, 469, 483, 484, 486, 

520, 527, 528, 531, 532, 

543, 547, 550, 554, 560, 

564, 565, 566, 575, 628, 

675, 676, 680, 682, 695, 

696, 699, 700, 701 

Сільськогосподарська тех-

ніка – 83, 87, 132, 185, 

295, 300, 363, 366, 368, 

399, 404, 405, 406, 410, 

411, 412, 413, 463, 480, 

485, 486, 490, 522, 523, 

528, 543, 546, 555, 557, 

562, 699, 763 

Склади – 48, 57, 280, 460, 

469, 541, 551, 557, 559, 

562, 569, 576, 659, 677, 

704 

Собівартість продукції – 

296, 300, 353, 383, 386, 

387, 388, 390, 392, 409, 

418, 421, 432, 435, 438, 

440, 441, 445, 478 

Собівартість робіт – 300, 

342, 522 

Соляні промисли – 380 

Сортовипробування – 300, 

525, 526 

Сортооновлення – 465, 469, 

529 

Сортонасінницьке об’єд-

нання – 477, 478, 529 

Соціалістичне змагання – 

88, 173, 175, 192, 201, 

206, 208, 209, 211, 214, 

217, 226, 228, 232, 233, 

247, 281, 290, 336, 354, 

370, 375, 386, 388, 389, 

397, 401, 402, 405, 410, 

411, 414, 417, 418, 420, 

425, 434, 437, 439, 452, 

453, 454, 455, 458, 470, 

471, 486, 488, 516, 520, 

522, 552, 605, 622, 628, 

746, 750, 759 

Соціальне забезпечення – 

89, 90, 92, 93, 96, 153, 

174, 250, 284, 285, 286, 

287, 288, 289, 290, 291, 

292, 297, 300, 306 

Спекуляція і боротьба з 
нею – 76, 79, 91, 93, 119, 

140, 149, 150, 174, 303, 

539, 556 

Списки послужні – 67, 162, 

718 

Спілки 

 автомобілістів – 247 

 архітекторів – 251 

 допомоги хворим і пора-
неним військовим – 66 

 житлової кооперації – 

347, 377, 562, 617 

 журналістів – 251, 252, 

713, 717, 726, 736, 739 

 кас взаємного страхуван-

ня і взаємної кооперації 
інвалідів, взаємодопомо-

ги промислової коопера-
ції – 291, 292, 293 

 кооперативні – 311, 351, 

352, 353, 358, 359, 360, 

361, 362, 366, 371, 372, 
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373, 374, 376, 449, 460, 

641 

 кооперативних об’єднань 

інвалідів – 370, 371, 372 

 композиторів – 721, 738 

 кредитні (кредитних і 
ощадно-позичкових то-

вариств) – 44, 45, 311, 

357, 359, 360 

 інженерів  – 202 

 металістів – 198, 201, 202 

 молодіжних організа-

цій – 190, 191, 193, 194, 

195, 256 

 музикантів – 735 

 наукових та інженерних 

товариств – 244, 245 

 письменників – 252, 253, 

259, 713, 714, 715, 728, 

730, 731 

 поштово-телеграфні – 52 

 працівників освіти – 590 

 працівників книжкової 
торгівлі – 220 

 промислової кооперації – 

352, 353, 354, 355, 356, 

358, 359, 363, 369, 460, 

561 

 професійні – 77, 102, 

103, 105, 107, 118, 137, 

138, 165, 172, 177, 180, 

182, 183, 185, 186, 187, 

196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 

221, 223, 224, 225, 226, 

227, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 238, 

241, 243, 244, 246, 247, 

249, 250, 251, 253, 263, 

264, 266, 271, 282, 292, 

293, 294, 306, 316, 318, 

322, 323, 330, 331, 332, 

333, 334, 335, 341, 342, 

344, 349, 350, 372, 406, 

539, 608, 611, 613, 638, 

646, 648, 670, 672, 673, 

674, 713, 715, 720, 724, 

728, 740 

 риболовів – 366, 475, 476 

 сільськогосподарської і 
кредитної кооперації – 

245, 357, 360, 361, 362, 

363, 364, 365, 366, 367, 

368, 369, 460, 580, 669, 

670, 672 

 споживчих кооператив-

них організацій і това-
риств – 69, 173, 187, 231, 

232, 233, 351, 358, 372, 

373, 374, 375, 445, 562, 

572, 602, 604, 612 

 творчі – 257 

 театральних діячів – 717 

 транспортні – 357, 448 

 художників – 252, 645, 

719, 720, 727, 760 

 швейників – 384 

Спеціалізація – 174, 180, 

295, 296, 327, 336, 337, 

339, 343, 359, 403, 404, 

439, 470, 471, 472, 478, 

480, 481, 482, 483, 484, 

486, 525, 529, 577, 601, 

633 

Спиртні напої – 47, 57 

Спиртові заводи – 382, 419 

Спогади – 171, 254, 719, 

720, 721, 722, 725, 728, 

744, 745, 748, 755, 761, 

764, 765, 766 

Спортивна робота – 100, 

181, 186, 192, 242, 243, 

668, 669, 670, 671 

Станції 
 водні – 97, 445, 537, 759 

 інкубаторні – 699 

 інші – 19, 25, 53, 90, 195, 

272, 378, 379, 459, 463, 

470, 478, 487, 527, 587 

 машинно - т р а к т о р н і 
(МТС) – 214, 520, 698 

 насіннєві – 529 

 насосні – 537 

 науково-дослідні – 620, 

628, 659 

 племінні – 531, 532 

 прокатні – 93, 95, 461, 

463 

 протичумні – 459 

 ремонтно-технічні (РТС) 

– 522 

 санітарно-епідеміологіч-

ні – 18 

 юних натуралістів – 619 

 юних туристів – 618 

Статистика і статистичні 
установи – 17, 18, 19, 25, 

36, 48, 52, 53, 60, 64, 84, 

92, 100, 124, 125, 131, 

142, 157, 167, 174, 182, 

193, 198, 209, 297, 298, 

299, 300, 301, 308, 310, 

322, 323, 331, 335, 341, 

348, 353, 360, 366, 369, 

378, 381, 384, 385, 389, 

392, 393, 397, 399, 400, 

401, 406, 408, 409, 414, 

418, 422, 425, 427, 445, 

470, 566, 590 

Статути – 42, 44, 46, 54, 63, 

69, 70, 71, 99, 106, 183, 

202, 214, 238, 241, 252, 

254, 255, 259, 279, 305, 

320, 325, 331, 349, 352, 

353, 355, 359, 362, 366, 

370, 373, 377, 384, 389, 

391, 412, 417, 418, 421, 

425, 430, 431, 432, 436, 

438, 443, 446, 451, 456, 

461, 478, 484, 516, 520, 

539, 540, 561, 584, 605, 

606, 621, 633, 641, 645, 

769 

Стаханівський рух – 178, 

200, 214, 241, 326, 336, 

397, 441 

Страхування – 45, 96, 198, 

201, 206, 209, 217, 227, 

235, 290, 291, 292, 293, 

319, 320, 457, 685, 686 

Студії  
 театральна – 767 

 телебачення – 271 

Суботники – 79, 87, 88, 93, 

163, 199, 655, 757 

Суди і судові установи  

 військові – 16, 17, 20, 750 

 волосні – 30, 33 

 інші – 32, 33, 35, 140, 

145, 397, 420, 716 

 мирові – 20, 31, 34, 683, 

712 

 народні – 136, 141, 143 

 обласний – 144 
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 окружний – 142, 143 

 сирітський – 23, 64 

 цивільні – 32 

Судна – 17, 41, 50, 399, 447, 

476, 554, 627, 758, 764 

Суднобудування – 55, 396, 

400, 597, 627, 629, 730, 

733, 758, 760, 766, 767 

Судові справи – 34, 55, 136, 

137, 140, 142, 145, 683 

Схеми – 106, 275, 299, 420, 

718, 727, 751 

Т 

Тарифи – 28, 197, 211, 223, 

234, 300, 370, 434, 457, 

553, 580, 586 

Тваринництво – 22, 97, 117, 

175, 180, 182, 185, 187, 

192, 302, 362, 416, 459, 

463, 468, 470, 471, 479, 

482, 530, 531, 533, 560, 

616, 694, 697 

Творчість  

 народна – 199, 637, 642, 

738, 765 

 технічна – 617 

 художня – 251, 646 

Театри – 18, 26, 36, 97, 227, 

326, 588, 591, 635, 636, 

638, 640, 641, 642, 645, 

647, 706, 714, 715, 717, 

718, 721, 729, 758, 759, 

763, 767 

Товариства 
 акціонерні – 36, 54, 341, 

343, 395, 414, 417, 421, 

422, 426, 436, 439, 448,   

462, 485, 543, 544, 545, 

559, 586, 769 

 взаємного кредиту – 318 

 взаємодопомоги – 65, 

240, 744 

 військово-продовольчі – 

25, 66, 541 

 глухих – 249 

 жертвам інтервенції – 

238 

 земельні – 240, 256, 696 

 “Знання” – 244 

 інші – 17, 18, 22, 30, 31, 

42, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 

100, 117, 123, 169, 198, 

239, 243, 247, 356, 369, 

372, 377, 411, 456, 523, 

645, 670, 676 

 кооперативні – 356, 369, 

372, 377, 645, 670 

 кредитні – 26, 44, 45, 

305, 312, 314, 319, 361, 

367 

 машинно-тракторні – 84, 

87, 299, 520 

 міщанські – 28 

 музичні – 251 

 наукові – 244, 331, 333, 

713 

 обмеженої відповідаль-

ності – 561 

 охорони пам’яток – 249 

 охорони природи – 248 

 ощадно-позичкові – 44, 

311, 361 

 пароплавства та торгівлі – 

50 

 педагогічні – 250, 739 

 “Просвіта” – 20, 71, 258, 

712 

 селянської взаємодопо-

моги – 84, 106, 284, 288 

 споживчі – 373, 374, 376, 

695 

Товариства добровільні  
 “Автомотолюбитель” – 

247 

 “Друзі дітей” – 239, 411 

 культ змички міста з се-
лом – 169 

 любителів книги – 253 

 мисливців і рибалок – 

363, 368 

 протипожежні – 247 

 спортивні – 199, 670 

 сприяння ліквідації не 
писемності – 243 

 с п р и я н н я  о б о р о н і 
(ДТСААФ) – 241 

 тверезості і здоров’я  – 

254 

 ТЗЄТ (землеустрою тру-

дящих євреїв) – 240 

 Червоного Хреста – 69, 

237 

Товарообіг – 97, 173, 263, 

310, 351, 358, 373, 384, 

540, 547, 548, 558, 561 

Торгівля, торговельні уста-
нови – 17, 18, 24, 26, 27, 

30, 36, 41, 42, 48, 50, 90, 

95, 97, 124, 174, 179, 296, 

299, 305, 358, 538, 539, 

540, 541, 700  

Торф, торфорозробки – 125, 

379, 380 

Транспорт  
 автомобільний – 209, 

244, 300, 450, 452, 453 

 водний – 165, 210, 240, 

300, 447 

 гужовий – 450 

 залізничний – 210, 300 

 інший – 174, 449, 454, 

455 

 міський – 208, 295 

 повітряний – 448 

Трести 

 будівельні – 325, 326, 

327, 328 

 виноробний – 424 

 інші – 96, 171, 329, 345, 

346, 347, 348, 383, 384, 

391, 392, 418, 477, 480,  

  481, 482, 545, 547, 566, 

568, 570, 573, 587, 620  

 “Криворіжгазкомунбуд” 

– 340 

 “Миколаївводбуд” – 331 

 “Миколаївжитлобуд” – 

330 

 “Облтранстрест” – 449 

 “Облшовкотрест” – 483 

 “Південьелеваторбуд” – 

331 

 “Промбуд” – 332 

 “Спитротрест” – 382 

 “Суднопромбуд” – 332 

 “Укрголовптахопром” – 

392 

 “Укрплодолісорозсад-

ник” – 534 

 “Юженергобуд” – 335 

Туризм – 192, 667, 672 

Тюрми – 561, 567, 676 
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У 

Українізація – 169, 178, 

456, 662 

Українці – 71, 100, 172, 706 

Ударництво та ударники 

комуністичної праці – 

429 

Університети – 175, 177, 

179, 244, 374, 591, 601, 

711, 712, 715, 717, 722, 

726, 727, 731, 734, 737, 

743, 763, 767 

Управи  

 волосні – 680 

 земські – 60, 74, 75 

 купецькі – 28 

 медичні – 18 

 міські – 17, 18, 23, 24, 63, 

64, 680, 690, 716, 725 

 міщанські – 28 

 районні – 681, 682 

 ремісничі – 29 

 сільські – 681, 682, 694 

Урожайність – 18, 22, 49, 

84, 100, 295, 300, 302, 

469, 478, 481, 525, 527, 

528 

Уряди  

 Робітничо-селянський – 

769 

 Скоропадського – 750 

 Тимчасовий – 24, 73, 75, 

395 

Училища – 18, 25, 26, 38, 

46, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 

173, 178, 192, 460, 605, 

607, 712, 716, 719, 720, 

724, 725, 726, 728, 729, 

730, 731, 734, 735, 739, 

740, 745, 768 

Ф 

Фабрики  

 взуттєва – 430, 566 

 ім. 15-ї річниці Жовтне-
вої революції – 434 

 інші – 54 

 ковбасна – 568, 690 

 кондитерська – 422 

 макаронна – 421 

 меблева – 438 

 панчішна – 442 

 парфумерна – 431 

 прядильна – 442 

 трикотажна – 437 

 швейна – 382, 435 

 штампів і печаток – 441 

Фармація – 174, 380, 384, 

614, 655, 708 

Ферми сільськогосподарсь-

кі – 259, 465, 470, 487, 

697, 763 

Фестиваль – 638, 642, 750, 

760, 765 

Фізкультура – 98, 183, 664, 

667, 668, 670, 742 

Філармонії – 635, 641, 715, 

735 

Фільтраційні справи – 151 

Фінансування і фінансові 
установи – 24, 26, 28, 43, 

44, 58, 59, 60, 63, 67, 100, 

157, 226, 247 

Фірми – 44, 398, 418, 435, 

436, 561, 759, 764 

Флот  
 військовий – 21, 158, 718 

 інший – 66,87, 165, 174, 

241, 242, 399, 555, 730, 

733, 746 

 морський – 447, 450, 616 

 річковий – 51 

 торговельний – 50, 447 

 Червоний – 265, 303 

 Чорноморський – 16, 20, 

21, 22, 51, 72, 154, 712, 

713, 755, 761, 765 

Фонди – 255, 256, 257, 258, 

283, 293, 294, 711 

Формулярні списки – 554, 

740, 743 

Фортеця – 42, 72, 79, 267 

Фото і фотосправа – 18, 

253, 256, 618, 711, 712, 

713, 714, 716, 717, 719, 

720, 721, 722, 723, 724, 

726, 729, 730, 732, 734, 

735, 736, 737,     739, 740, 

741, 742, 744, 745, 746, 

747, 748, 756, 761 

Фронти  

 інші – 90, 93, 721, 731, 

732, 762 

 Південно-Західний – 155, 

160, 163 

 Румунський – 563 

 Український – 100, 736 

Х 

Хабарництво і боротьба з 
ним – 106, 133, 183, 457 

Хлібозаготівлі – 100, 102, 

106, 168, 173, 199, 302, 

311, 361, 363, 364, 366, 

368, 520, 539, 544, 567, 

578 

Худоба – 30, 95, 295, 299, 

300, 361, 362, 404, 459, 

463, 466, 468, 470, 474, 

477, 479, 481, 482, 483, 

489, 516, 524, 530, 531, 

532, 566, 568, 571, 574,  

579, 697, 698 

Художня самодіяльність – 

175, 181, 192, 199, 635, 

637, 642, 646, 648, 750 

Ц 

Цензура – 166 

Центральна Рада – 24, 52, 

71, 121, 222, 226, 231, 

240, 242, 671, 673, 674, 

750 

Церкви – 22, 58, 61, 67, 71, 

100, 106, 117, 126, 676, 

725, 734, 768 

Ціни – 49, 352, 358, 541, 

549, 562, 567 

Ч 

Чиновники – 34, 676 

Червоноармійці – 79, 81, 

85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

96, 98, 104, 119, 120, 121, 

122, 123, 127, 135, 146, 

156, 160, 162, 278, 287 

Червона гвардія, червоно-

гвардійці – 55, 77, 78, 88, 

171, 651, 762 
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Ш 

Шкідники і хвороби сільсь-

когосподарських культур 

та боротьба з ними – 459, 

465, 469, 479, 524, 528 

Школи – 18, 25, 26, 36, 60, 

61, 92, 93, 175, 178, 181, 

184, 185, 192, 200, 224, 

236, 247, 357, 401, 589, 

590, 593, 597, 608, 610, 

614, 615, 616, 635,   672, 

707, 711, 713, 720, 723, 

724, 726, 735, 744, 763, 

766 

Шовківництво – 22, 175, 

416, 483 

Штаби – 36, 47, 72, 75, 77, 

155, 161, 192, 336, 732, 

757, 768 

Штампи – 441 

Щ 

Щеплення – 709 

Ю 

Ювілеї – 24, 171, 175, 427, 

641, 642, 716, 722, 726, 

732, 736, 738, 740, 749, 

758, 768 

Юстиція, юридичні устано-

ви – 32, 135, 136, 138, 

140, 142, 146, 683 

Я 

Ягідники – 365, 465 

Якість продукції – 178, 180, 

192, 371, 386, 388, 392, 

408, 418, 431, 483, 578, 

660  
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