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Ф. 28 - Бобринецький повітовий суд, м. Бобринець, Херсонської губернії | 
Бобринецкий уездный суд, г. Бобринец, Херсонской губернии | 5 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 36 - Канцелярія Ренійського поліцмейстера, м. Рені, Бессарабської губернії | 
Канцелярия  Ренийского полицмейстера, г. Рени, Бессарабской губернии | 5 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 38 - Одеська римо-католицька приходська церква, м. Одеса | Одесская римско-
католическая  приходская церковь, г. Одесса | 2 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 57 - Глюкстальське волосне правління, с. Глюксталь, Григоріопольського повіту, 
Херсонської губернії | Глюкстальское волостное правление, с. Глюксталь, 
Григоріопольського уезда, Херсонской губернии | 6 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 69 - Глюкстальське сільське правління, с. Глюксталь, Григориопольського повіту, 
Херсонської губернії | Глюкстальское сельское правление, с. Глюксталь, 
Григориопольского уезда, Херсонской губернии | 2 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 73 - Люстдорфське сільське правління, с. Люстдорф, Одеського повіту, Херсонської 
губернії | Люстдорфское сельское правление, с. Люстдорф, Одесского уезда, Херсонской 
губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 77 - Вигодянське сільське правління, с. Вигода, Одеського повіту, Херсонської 
губернії | Выгодянское сельское правление, с. Выгода, Одесского уезда, Херсонской 
губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 78 - Гросс-Лібентальська римо-католицька церква, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське), 
Одеського повіту, Херсонської губернії | Гросс-Либентальская римско-католическая 
церковь, с. Гросс-Либенталь (Мариинское), Одесского уезда, Херсонской губернии | 4 од. 
зб., [б. д.] 
 
Ф. 79 - Мангеймська римо-католицька церква [костел Різдва Пресвятої Діви Марії], 
с. Мангейм, Одеського повіту, Херсонської губернії | Мангеймская римско-
католическая церковь [костёл Рождества Пресвятой Девы Марии], с. Мангейм, Одесского 
уезда, Херсонской губернии | 11 од. зб., [б. д.] - 2 од. зб. (метричні книги костелу) 
знаходяться у Ф. 628, Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, 
Северинівка Херсонської губернії 
 
Ф. 81 - Гросс-Лібентальська (Маріїнська) позиково-ощадна каса, с. Гросс-Лібенталь 
(Маріїнське), Одеського повіту, Херсонської губернії | Гросс-Либентальская 
(Мариинская) ссудно-сберегательная касса, с. Гросс-Либенталь (Мариинское), Одесского 
уезда, Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
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Ф. 84 - Анонімне товариство одеських трамваїв Бельгійського акціонерного 
товариства кінно-залізних доріг | Анонимное общество одесских трамваев 
Бельгийского акционерного общества конно-железных дорог | 359 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 86 - Парканська митна застава, с. Паркани, Тираспольського повіту, Херсонської 
губернії | Парканская таможенная застава, с. Парканы, Тираспольского уезда, 
Херсонской губернии | 14 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 90 - Борошномельне підприємство Торговельного дому «Брати Анатра», м. Одеса | 
Мукомольное предприятие Торгового дома «Братья Анатра», г. Одесса | 40 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 92 - Одеське відділення Товариства чайної торгівлі «В.Висоцький і компанія» | 
Одесское отделение Общества чайной торговли «В.Высоцкий и компания» | 27 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 94 - Тютюнова фабрика «Спадкоємці Попова», м. Одеса | Табачная фабрика 
«Наследники Попова», г. Одесса | 176 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 102 - Одеський корковий завод Акціонерного товариства коркової мануфактури 
«Вікандер і Ларсон» | Одесский пробковый завод Акционерного общества пробочной 
мануфактуры «Викандер и Ларсон» | 35 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 103 - Перша Одеська міська бібліотека | Первая Одесская городская библиотека | 
[? од. зб.], [б. д.] - матеріали з історії цієї установи знаходяться у фондах її правонаступника - 
Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького, веб-сайт бібліотеки: 
http://odnb.odessa.ua/ 
 
Ф. 107 - Одеське товариство електроосвітлення | Одесское общество электроосвещения 
| [? од. зб.], [б. д.] 
 
Ф. 110 - Одеське відділення Сибірського банку | Одесское отделение Сибирского банка 
| 3 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 112 - Південне товариство працівників конторської справи | Южное общество 
работников конторского дела | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 124 - Вечірні загальноосвітні курси при приватній гімназії К.Л.М’якенко | 
Вечерние общеобразовательные курсы при частной гимназии К.Л.Мякенко | 2 од. зб., 
[б.д.] - документи діяльності установи – див.: Ф. 123, Одеська приватна жіноча гімназія 
К.М.М’якенко 
 
Ф. 131 - «Арнаутська волосна управа» (назва за обліковою документацією) | «Арнаутская 
волостная управа» (название согласно учётной документации)| 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 134 - Тираспольська повітова земська управа, м. Тирасполь | Тираспольская уездная 
земская управа, г. Тирасполь | 6 од. зб., [б. д.] 
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Ф. 206 - Закржевська митна застава, с. Закржев, Радомського повіту, Радомської 
губернії, Царства Польського | Закржевская таможенная застава, с. Закржев, Радомского 
уезда, Радомской губернии, Царства Польского | 7 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 212 - Маріупольська портова митниця, м. Маріуполь, Катеринославської губернії | 
Мариупольская портовая таможня, г. Мариуполь, Екатеринославской губернии | 9 од. 
зб., [б. д.] 
 
Ф. 215 - «Мондражиївська митниця» (? - так за обліковою документацією) Бендинського 
повіту Петроковської губернії, Царства Польського | «Мондражиевская таможня» (? - 
так в учётной документации) Бендинского уезда, Петроковской губернии, Царства 
Польского | 9 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 219 - Радомський митний округ, м. Радом, Царства Польського | Радомский 
таможенный округ, г. Радом, Царства Польского | 22 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 220 - «Криловська митниця» (назва за обліковою документацією; ймовірно: м. Крилов 
(Новогеоргієвськ), Александрійського повіту, Херсонської губернії) | «Крыловская таможня» 
(название согласно учётной документации; предположительно: г. Крылов (Новогеоргиевск), 
Александрийского уезда, Херсонской губернии) | 28 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 226 - «Хоржельська митна застава, с. Хоржель Праснішського повіту Полоцької 
губернії» (? - так за обліковою документацією) | «Хоржельская таможенная застава /…/» 
(? - так в учётной документации) | 10 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 229 - Радєєвська митниця, ст. Радєєв, Нешавського повіту, Варшавської губернії, 
Царства Польського | Радеевская таможня, ст. Радеев, Нешавского уезда, Варшавской 
губернии, Царства Польского | 12 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 232 - Подграбська митна застава, ст. Крашевіце, Калішської губернії, Царства 
Польського | Подграбская таможенная застава, ст. Крашевице, Калишской губернии, 
Царства Польского | 14 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 237 - Унгенська митниця, ст. Унгени, Бессарабської губернії | Унгенская таможня, 
ст. Унгены, Бессарабской губернии | 24 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 241 - Волочиська митниця, ст. Волочиськ, Волинської губернії | Волочиская 
таможня, ст. Волочиск, Волынской губернии | 2 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 245 - Фальчинська митна застава, м. Леова, Бессарабської губернії | Фальчинская 
таможенная застава, г. Леова, Бессарабской губернии | 3 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 258 - Гросс-Лібентальське сільське правління, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське), 
Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское сельское правление, 
с. Гросс-Либенталь (Мариинское), Одесского уезда, Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
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Ф. 260 - Константинівське волосне правління, с. Костянтинівка, Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії | Константиновское волостное правление, 
с. Константиновка, Елизаветградского уезда, Херсонской губернии | 4 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 262 - Ісаївське сільське правління, с. Ісаєве, Ананьївського повіту, Херсонської 
губернії | Исаевское сельское правление, с. Исаево, Ананьевского уезда, Херсонской 
губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 263 - Дмитріївське сільське правління, с. Дмитріївка, Нечаянської волості, 
Одеського повіту Херсонської губернії | Дмитриевское сельское правление, с. Дмитриевка, 
Нечаянской волости, Одесского уезда, Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 264 - Арнаутівське сільське правління, с. Арнаутівка (Олександрівка), Гросс-
Лібентальської (Маріїнської) волості, Одеського повіту, Херсонської губернії | 
Арнаутовское сельское правление, с. Арнаутовка (Александровка), Гросс-Либентальской 
(Мариинской) волости, Одесского уезда, Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 279 - Демидівське волосне правління, с. Демидівка, Тираспольського повіту, 
Херсонської губернії | Демидовское волостное правление, с. Демидовка, Тираспольского 
уезда, Херсонской губернии | [? од. зб.], [б. д.] 
 
Ф. 280 - Семенівське сільське правління, с. Семенівка, Костянтинівської волості, 
Єлисаветградського повіту, Херсонської губернії | Семёновское сельское правление, 
с. Семёновка, Константиновской волости, Елизаветградского уезда, Херсонской губернии 
| 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 288 - Магазин з продажу молочних продуктів А.В.(?)Чичкіна, м. Одеса | Магазин по 
продаже молочных  продуктов А.В.Чичкина, г. Одесса | 4 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 290 - Єгоров (Каспаров) А.Є.(?) - цензор (особовий фонд) | Егоров (Каспаров) А.Е. – 
цензор (личный фонд) | 2 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 294 - Довгаль Петро - майор царської армії (особовий фонд) | Довгаль Пётр – майор 
царской армии (личный фонд) | 7 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 295 - Штейгель М.В. - вчений садівник (особовий фонд) | Штейгель М.В. – учёный 
садовник (личный фонд) | 1 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 296 - Бібліотека Новоросійського університету | Библиотека Новороссийского 
университета | 165 од. зб., [б. д.] - документи щодо діяльності установи – див.: Ф. 45, 
Новоросійський університет (описи 23, 24 та ін.) 
 
Ф. 299 - Очаківський [Свято-Миколаївський військовий] собор, м. Очаків, Херсонської 
губернії | Очаковский [Свято-Николаевский военный] собор, г. Очаков, Херсонской 
губернии | 1 од. зб., [б. д.] 
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Ф. 300 - Одеське міське кредитне товариство | Одесское городское кредитное общество 
| 2 122 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 301 - Миколаївська митна застава, (? – м. Миколаїв) | Николаевская таможенная 
застава  (? – г. Николаев) | 9 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 304 - Овідіопольське міське вище навчальне училище, м. Овідіополь, Херсонської 
губернії | Овидиопольское городское высшее начальное училища, г. Овидиополь, 
Херсонской губернии | 40 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 310 - Земський начальник 1 -ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 1-го участка, 
г. Одесса | 7 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 312 Земський начальник 3-ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 3-го участка, 
г. Одесса | 14 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 313 - Земський начальник 6-ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 6-го участка, 
г. Одесса | 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 328 - «Одеське сільськогосподарське гідротехнічне училище І.І.Хойна» (назва за 
обліковими даними) | «Одесское сельскохозяйственное гидротехническое училище 
И.И.Хойна» (название согласно учётной документации) | 656 од. зб., [б. д.] - документи 
діяльності установи – див.: Ф. 116, Одеські приватні політехнічні курси І.І.Хойна 
 
Ф. 332 - Одеський цукрово-рафінадний завод Степанівського товариства | Одесский 
сахаро-рафинадный завод Степановского общества | 215 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 336 - Шульгін Василь Віталійович (1878-1976) – політичний та громадський діяч, 
депутат ІІ, ІІІ та IV Державних Дум, ідеолог Білого Руху; публіцист, письменник, 
редактор газети «Киевлянин» (особовий фонд) | Шульгин Василий Витальевич (1878-
1976) – политический и общественный деятель, депутат II, III и IV Государственных Дум, 
идеолог Белого Движения;  публицист, писатель, редактор газеты «Киевлянин» (личный 
фонд) | 5 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 337 - Акціонерне товариство Чорноморська маслобойня «Брати Треппель», 
м. Одеса | Акционерное общество Черноморская маслобойня «Братья Треппель», 
г. Одесса | 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 339 - Одеське відділення Християнського поземельного банку | Одесское отделение 
Христианского поземельного банка | 2 941 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 341 - Новомиргородський повітовий суд, м. Новомиргород, Херсонської губернії | 
Новомиргородский уездный суд, г. Новомиргород, Херсонской губернии | 2 од. зб., [б. д.] 
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Ф. 342 - Григоріопольський міський магістрат, м. Григоріополь, Херсонської губернії | 
Григориопольский городской магистрат, г. Григориополь, Херсонской губернии | 
25 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 344 - Акціонерне товариство для виробництва землеробських знарядь та машин 
І.І.Гена, м. Одеса | Акционерное общество для производства земледельческих орудий и 
машин  И.И.Гена, г. Одесса| 6 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 345 - Єлисаветградський повітовий магістрат, м. Єлисаветград, Херсонської 
губернії | Елизаветградский уездный магистрат, г. Елизаветград, Херсонской губернии | 
[? од. зб.], [б. д.] 
 
Ф. 346 - Новомиргородський міський магістрат, м. Новомиргород, Херсонської 
губернії | Новомиргородский городской магистрат, г. Новомиргород, Херсонской 
губернии | 108 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 347 - Тираспольський міський магістрат, м. Тирасполь, Херсонської губернії | 
Тираспольский городской магистрат, г. Тирасполь, Херсонской губернии | 16 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 348 - Єлисаветградська провінційна канцелярія, м. Єлисаветград, Херсонської 
губернії | Елизаветградская провинциальная канцелярия, г. Елизаветград, Херсонской 
губернии | 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 349 - Вознесенський [губернський -?] магістрат, м. Вознесенськ, Херсонської 
губернії | Вознесенский [губернский - ?] магистрат, г. Вознесенск, Херсонской губернии 
| 13 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 350 - Миколаївський міський магістрат (? – м. Миколаїв) | Николаевский городской 
магистрат (? – г. Николаев) | 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 351 - Фрейдорфське сільське правління, с. Фрейдорф, Тираспольського повіту, 
Херсонської губернії | Фрейдорфское сельское правление, с. Фрейдорф, Тираспольского 
уезда, Херсонской губернии | 23 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 353 - Фестерівська римо-католицька церква, с. Фестерове, Одеського повіту, 
Херсонської губернії | Фестеровская римско-католическая церковь, с. Фестерово, 
Одесского уезда, Херсонской губернии | 8 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 354 - Калаглійське волосне правління, с. Калаглія, Одеського повіту, Херсонської 
губернії | Калаглийское волостное правление, с. Калаглия, Одесского уезда, Херсонской 
губернии | 35 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 355 - Херсонське окружне управління державного майна | Херсонское окружное 
управление государственных имуществ | 49 од. зб., 1839-1869 рр. 
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Ф. 356 - Ананьївське окружне управління державного майна | Ананьевское окружное 
управление государственных имуществ | 38 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 357 - Тираспольське окружне управління державного майна | Тираспольское 
окружное управление государственных имуществ | 13 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 358 - Електромонтерські курси при Електротехнічному училищі В.П.Гадзяцького | 
Электромонтёрские курсы при Электротехническом училище В.П.Гадзяцкого | 60 од. зб., 
[б. д.] - документи щодо діяльності установи – див.: Ф. 50, Одеське приватне середнє 
електротехнічне училище В.П.Гадзяцького 
 
Ф. 363 - Товариство південноросійського шкіряного виробництва | Общество 
южнорусского кожевенного производства | [84 кг. документів], [б. д.] 
 
Ф. 364 - Російське транспортне страхове товариство, м. Одеса | Русское транспортное 
страховое общество, г. Одесса | 3 од. зб., [б. д.] 
 
Ф. 404 - Нотаріус Матвєєв Г.Г., с. Северинівка, Одеського повіту, Херсонської губернії | 
Нотариус Матвеев Г.Г., с. Севериновка, Одесского уезда, Херсонской губернии | [? од. зб.], 
1904-1906 рр. 
 
Ф. 415 - Нотаріус Гадинський В.Є., с. Северинівка, Одеського повіту, Херсонської 
губернії | Нотариус Гадинский В.Е., с. Севериновка, Одесского уезда, Херсонской 
губернии | [? од. зб.], 1911-1913 рр. 
 
Ф. 420 - Нотаріус Тимчинський Н.Ф., с. Северинівка, Одеського повіту, Херсонської 
губернії | Нотариус Тимчинский Н.Ф., с. Севериновка, Одесского уезда, Херсонской 
губернии | [? од. зб.], 1883 р. 
 
 
____________________________________________________ 
 
За обліковою документацією, у Державному архіві Одеської області значиться фондів 
дорадянського періоду, втрачених під час Великої Вітчизняної війни – 79. 
 
Согласно учётной документации, в Государственном архиве Одесской области значится фондов 
досоветского периода, утраченных во время Великой Отечественной войны – 79. 
 


